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Lei Municip al Ne 628 / 2O2L

Í)e í7 de tarço de 2021

"Extingue a partÍcipação do Município de São Francisco do Conde no

Consórcio Intermunicipal denominado SOMAR" encerrondo a condição de

consorciado, e dá outas providências correlatas'

O PREFETTO TUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, dO ESTADO DA BAHIA, NO

uso de suas atribuiçóes legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:

I - Fica eÍinta, paÍá todos os efeitos, a participação do Município de São Francisco do

Conde, no Consórcio lrúermunicipal denominado SOMAR, associaÉo pública, constituída sob a

forma de pessoa juídica de direito público intemo, foÍmâdo e integrado conjuntamente pelos

Municípios de Candeias e Madre de Deus, todos deste Estado da Bahia.

PaÉgafo único: Em razão das r€süiçoês e limitrções impostas pelas medidas sanitárias de

controle e enftentamento da pandemia ocasionada pelo covid-1g, em caÉter de excepcionalidade,

fica permitido ao Chefe do Poder Executivo que realize a Assembleia Geral, para fins da

comunicaçáo prevista no caput, mediante utilização de üdeoconferência por plataforma digital,

devendo conferir prévia ciência aos demais gestores dos Municípios consorciados, podendo,

inclusive, em razão das dificuldades que o momento impõe, convocar Assembleia Extraordinária,

observando, para tanto, o Estatuto do Consórcio lntermunicipal SOMAR
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f- Fica o Chefe do Poder Executivo MunódÍral aúorizado a @municar, formalmentê,

nos moldes dos arts. 70 e 80 do Estatuto do Consórcio lntermunicipal SOMAR, a retirada do

MunÍcÍpio de São Francisco do Conde aos demais consorciados.
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I - o Município fica, a paÉir da comunicaÉo formal do ato de retirada, desob,rigado e

desonerado em relação a quaQuer ônus ou encargos então assumidos por decorÉncia da sua

participaçáo no Consórcio lntermunicipal SOMAR, ressalvada a hipótese de rêstar pendentê dê

satisÍação alguma obrigação legalmênte constifuída, a qual de've seÍ adimplida antes da extinÉo

de padicipação.

I - Encenada a participação do MunicÍ;Ío de São Francisco do Conde, deve ser

promovido, adminisbatúamente, o retomo imediato de qualquer servidor público municipal,

êventualmeúe cedido e disponibilizado para fins de consecução dos objetivos e finalidades do

Consórcio lnteÍmunicipal SOMAR, devendo voltar ao exercício regular e originário das suas

funções públicas, instítucionais e estatutárias.

E - O retomo (ou reingresso e admissão) ao rol de integrantes do Consórcio

lntermunicipal SOMAR, fica condicionada à pévia dêmonstraÉo da vantajosidade na associaçáo

do Município de São Francisco do Conde aos demais entes consorciados, ca,rad(e(1zada por razões

de interesse público, como para melhor asseguEr a ordêm, a saúde, a segurança ou a economia

pública.

B-§ - Revogadas as disposiçôes em contrário, esta Lei entraÉ em vigor na data de sua

publicação.

Gabinete do Ptêfêito de São Francisco do Condê, Estâdo da Bahia, em 17 de tâarco de 202'1.

ANTÔNPCA CALIUION

PÍefeito Municipal ao rancisco do Conde.
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