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LOA- Lei Orçamentária Anual- exercício, 2021

O Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de atribuições e na forma da legislação vigente, torna público e faz saber a quem
possa interessar, em especial a sociedade Taquarussuense a AUDIÊNCIA PÚBLICA
com a finalidade de debater e contribuir para a elaboração da Lei Orçamentária Anual-
LOA para o ano de 2021 do Município de Taquarussu. em atendimento ao que dispõe
a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Taquarussu, bem
como a Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando o Estado de Calamidade Pública em razão da emergência
relacionada ao Coronavírus (Covid-19), reconhecido pelo Decreto Legislativo da
Assembleia Estadual de Mato grosso do Sul n° 620 de 20/03/2020 e as exigências que
proíbem aglomerações públicas nessa época, a Audiência, de forma excepcional este
ano, será realizada “online”, obedecendo aos seguintes trâmites:

No dia 27 de Agosto, às 09:00 será publicado no site oficial da Prefeitura
Municipal, no seguinte endereço: www.taquarussu.ms.qov.br a apresentação das
Receitas e Despesas para o exercício de 2021 juntamente com a Minuta do Projeto de
Lei do Orçamento para 2021. Os interessados poderão consultar os documentos
realizando “download” dos documentos e enviando dúvidas através do e-mail:
finanças@taquarussu.ms.qov.br, até as 13:00 horas desse dia. Qualquer dúvida sobre
a apresentação ou quanto ao download ou sobre o e-mail poderá ser consultado
diretamente no fone: (67) 9.9803-7260 com o Secretário de Finanças, Sr. Fabio de
Febbo por ligação ou por WhatsApp ou com o Contador da Prefeitura Municipal, fone:
(67) 9.9995-7301 por ligação ou WhatsApp, que estarão disponíveis no horário das
09:00 às 13:00 horas para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Taquarussu/MS, 20 de agosto d 20
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA 004/2020
Processo Administrativo n° 470/2020

LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício, 2021
0 Prefeito Municipal de Taquarussu,Estado de Mato Grosso do Sul,no uso de atribuições e na forma da legislação vigen-
te, torna público e faz saber a quem possa interessar, em especial a sociedade Taquarussuense a AUDIÊNCIA PÚBLICA
com a finalidade de dehater e cnnt-rihuir para a elaboração da Lei Qrcampntária Anual - LOA para o ano de 2021 do
Municíoio de Taquarussu. em atendimento ao que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Taquarussu, bem como a Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Considerando o Estado de Calamidade Pública em razão da emergência relacionada ao Coronavírus (Covid-19), reco-
nhecido pe/oDecreto Legislativo da Assembleia Estadual de Mato grosso do Sul n° 620 de 20/03/2020 e as exigências
que proíbem aglomerações públicas nessa época, a Audiência, de forma excepcional este ano, será realizada "oniine",
obedecendo aos seguintes trâmites:
No dia 27 de Agosto, às 09:00 será publicado no site oficiai da Prefeitura Municipal, no seguinte endereço: www.taqua-
russu.ms.gov.br a apresentação das Receitas e Despesas para o exercício de 2021 juntamente com a Minuta do Projeto
de Lei do Orçamento para 2021. Os interessados poderão consultar os documentos realizando "downioad" dos docu-
mentos e enviando dúvidas através do e-mail: finangas@taquarussu.ms.gov.br,até as 13:00 horas desse dia. Qualquer
dúvida sobre a apresentação ou quanto ao downioad ou sobre o e-mail poderá ser consultado diretamente no fone:
(67) 9.9803-7260 com o Secretário de Finanças, Sr. Fabio de Febbo por ligação ou por WhatsApp ou com o Contador
da Prefeitura Municipal, fone: (67) 9.9995-7301 por ligação ou WhatsApp, que estarão disponíveis no horário das 09:00
às 13:00 horas para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.
Taquarussu/MS, 20 de agosto de 2020.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Renaldo Correia da Silva

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 068/2020

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 446/2020.
1) Adoto a justificativa de Dispensa da Licitacão. em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de
Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso II, da Lei
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2JADJUDIC0: Contratação de empresa para fornecimento de 10.000 (dez mil) Unidade de Saquinhos/embalagens de
15/20, para uso no plantio de árvore nativas do Viveiro Municipal de Mudas deste Município visando atender a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
Fonte 2081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Con-
sumo.
Favorecido: SATO EMBALAGENS LTDA ME

or total de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais ).
Taquarussu/MS, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO TAVARES ALMEIDA

Prefeito Municipal
Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N® 163/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu - MS - CONTRATADA: RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP. DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2020 - OBJETO: Contratação de empresa para o Fornecimento
de Material de Construção para reparos em telhados de casas afetadas pelo temporal (ventos e granizo) no Município
de Taquarussu - MS. Considerando o dec. mun. 104/2020 de 19.08.2020 que decretou situação de emergência no mu-
nicípio em virtude do temporal ocorrido no dia 19.08.2020. VIGÊNCIA: por 90(noventa) dias a partir da assinatura do
contrato - VALOR R$ 19.983,82 (dezenove mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS: 2.015- Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Elemento de Despesa: 4.4.90.32
- Material de Bem ou serviço para Distribuição Gratuita.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Rivelino da Costa Crivelli
Taquarussu - MS, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

(X
Matéria enviada por MARILDA CARVALHO
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Ata da Audiência Pública - Elaboração da Lei Orçamentaria Anual- LOA/2021

Taquarussu/MS.
Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2020, conforme ficou estabelecido no Edital de

Audiência Púbica, publicado no Diário Oficial n^ 2669 em 21/08/2020 e divulgado no site

da Prefeitura Municipal sobre a realização "on line", em razão do Estado de Calamidade
Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo da Assembleia Estadual de Mato Grosso do
Sul ns 620 de 20/03/2020 e das exigências que proíbem aglomerações públicas, temos a

registrar que foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Taquarussu no

endereço: www.taquarussu.ms.gov.br. na aba "LOA 2021", no período das 09:00 até as

13:00 horas o texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual contendo o detalhamento da

previsão de receita bem com a fixação da despesa para o exercício financeiro de 2021,

para que pudesse ser acessado por qualquer munícipe interessado. Ao longo desse

período ficou à disposição o contador Sr. Renaldo Correia da Silva e o Secretário de

Finanças Sr. Fabio de Febbo, no fone (67) 3444-1522 e WhatsApp (67) 9803-7260 para

esclarecer qualquer dúvida. Também ficou disponível para receber sugestões o e-mail:

financas@taquarussu.ms.gov.br. Ao longo desse período não foram recebidas ligações

tão pouco e-mail com sugestões ou questionamentos. Entretanto o formulário ficará

disponível às sugestões até antes da votação da LOA pela Câmara, sendo que as sugestões

recebidas serão analisadas e poderão compor a LOA 2021. Às 13:00 horas deu-se por

encerrado os trabalhos, deixando no site da Prefeitura o texto do Projeto de Lei

Orçamentária 2021 para acesso a qualquer interessado e inexistindo qualquer outra

manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo Contador

Sr. Renaldo Correia da Silva, pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fabio de Febbo e

pelo Coordenador de Controle Interno, Sr. Josivan Barros da Silva.

FAB!




