PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO
Estado da Paraíba
GABINETE DO PREFEITO

Lei n° 411/2021

Gurjão - PB, de 16 de Março de 2021,

Autoriza a ratificação pelo Município de Gurjão ao
Protocolo de Intenções firmado entre Municípios,
com a finalidade de adquirir vacinas para combate à
pandemía do Corona vírus; medicamentos,insumos
e equipamentos na área da saúde, higienizações de
ruas e toma outras providências.

O Prefeito Municipal de Gurjão, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são
asseguradas pela legislação vigente, FAÇO SABER que o poder Legislativo Municipal aprovou
propositura de iniciativa da sua Mesa Diretora e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1® - Fica autorizado a ratificação pelo Município de Gurjão, nos termos da Lei Federal n°
11.107/2005 e seu Decreto Federal reguíamentador n® 6.017/2007, do Protocolo de intenções
firmado entre Municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando
precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do Corona virus, além de outras

finalidades de interesse público relativas á aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos
na área da saúde.

Art. 2° - O Protocolo de Intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de
Consórcio Público.

Art. 3® - O Consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com
natureza autárquica.
Art. 4® - Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de
cumprimento do art. 8® da Lei Federal n® 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de
necessidade no orçamento municipal vigente, em ato normativo.

Art. 5 ®- Ficam também instituídas a s higienizações das ruas e as barreiras sanitárias entre na
saída do Município de Gurjão para Campina Grande, São João do Cariri, Gurjão para Juazeírinho
e Santo André, Gurjão para Soledade, para fins de controle e monitoramento do fluxo de pessoas
e veículos, em especial:
I - deslocamentos entre os domicílios e os locais de trabalho de servidores/empregados
públicos;
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II - deslocamento entre os domicílios e os locais de trabalho de trabalhadores da iniciativa

privada em setores essenciais em funcionamento;
III - deslocamento entre os domicílios e os locais de trabalho de prestadores de serviço em
setores essenciais em funcionamento.
IV - Outros deslocamentos.

Parágrafo único - As barreiras sanitárias serão coordenadas e orientadas pela Vigilância
Sanitária Municipal.
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7® - Revogam-se as disposições em contrário.
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