
Lei MunicipalNs 627 I 2021

Í)e í7 do tarço de 2021

"Ratifico o protocolo de intençõ* firmado ente Municípios brasileiros, com a

finalidade de adquirtr vacinas para combate à pandemia do coronavÍrus;

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde'

O PREFEITO iIUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, do Estado da Bahia,

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

e promulgo a seguinte Lei:

f rica ratificado, nos termos da Lei Federal no 11.107 f2}o5 e seu Decreto

Federal regulamentador no 6.0í712007, o protocolo de inten@es firmado entre Municípios de

todas as regiões da República Federaüve do Brasil, visando precipuamente a aquisição de

vacinas para combate à pandeÍnia do sonavln s, além de oúras finalidades de interessê

público relativas à aquisição de nlodkamerÍos, insumc e equipamentos na área da saúde.

E o protocolo de intençÕes, após sua ratifica@o, converter-se-á em contrato de

consórcio público

O consórcio que ora se ratifica teÉ a personalidade jurídica de direito público,

com natureza aúárquica.

f rica autoúada a abeÍfuftI de dotaçáo olçarnentária pÍópria para fins de

cumprimento do AÍt. 89 da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso

de necessidade

entanto, vigendo enquanto perdurar os efeitos deletérios da pandemia, que justifiquem a sua
existência. W
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Eglado daâaÁta

Prelfutara tVanbtpal de São ^Ft'azasco do Conde

Gaàtnele doPre,Êüo

I O prazo de duração do presente consórcio é, à princípio, indeterminado, no
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Erlado da-?aúra

Pre/entra tUuzt'ctpa/ de São,Franaro do Conde

GaótheÍedo.herÊfto

! Revogaaes as disposições em contrário, esta Lei enbaÉ em vigor na data de

sua publicaÉo.

Gabineúe do PÍêfêito de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, om í7 de f,laryo de
2021.

ANÍÔNIO CA CALMON
Prefeito Municipal rancisco do Conde.
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