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LEI N° 479, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO 
ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, COM A 
FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS PARA 

COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS; 

MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NA 

ÁREA DA SAÚDE. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso 
das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e 
legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica ratificado, nos termos da lei federal n° 11.107/2005 e seu decreto federal 
regulamentador n° 6.017/2007, o 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 coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à 

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 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de 
necessidade. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021. 

EVERTON FIRMJNO BATISTA 
Prefeito 
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I11 - Sujeição absoluta dos contratados aos termos desta Lei. do Contrato e 
das normas da Administração; 

IV - Possibilidade de rescisão unilateral dos contratos sempre que se 
configurar desnecessária a continuação dos serviços, ou por cometimento de 
faltas disciplinares, sem direito a qualquer indenização. 

Art. 9°. Os servidores temporários serão filiados ao Regime Geral da 
Previdência Social — RGPS, devendo incidir sobre sua remuneração os 
demais encargos obrigatórios, os quais terão direito, sob a égide desta Lei a: 

I - Percepção de remuneração ajustada. não inferior ao mínimo legal; 

II - Diárias., como prevê a Legislação Municipal; 

III - Férias, apenas em contratações que completem 12 (doze) meses de 
vínculo, com a percepção do respectivo terço constitucional; 

IV - Décimo terceiro salário: 

V - Ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de acidente no trabalho, 
na forma da Legislação Geral da Previdência Social do Brasil; 
VI - Licença maternidade, licença paternidade, afastamento por motivo de 
casamento, de falecimento de pessoa da família, tudo na forma do Estatuto 
dos Servidores do Município de Água Branca. 

Parágrafo Único. O afastamento por motivo de luto será concedido pelo 
período de 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, 
ascendente, descendente. irmão ou pessoa que, de forma declarada e 
comprovada viva sob sua dependência econõmica. 

Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei não poderão: 

I - Receberem funções, atribuições ou encargos não previstos no respectivo 
contrato: 

II - Serem nomeados ou designados, ainda que a titulo precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança: 

III - Faltarem ao serviço, sem motivo justificado, sob pena de desconto na 
remuneração, da quantia equivalente aos dias faltados; 

IV - Receberem qualquer vantagem incidente sobre a remuneração, salvo as 
de natureza indenizatórias e as contidas no Art. 9° desta Lei; 

V - Serem designados ou colocados para exercer a função em órgão distinto 
do que foras contratados; 

Art. 11. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos 
desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 
(trinta) dias e assegurada a ampla defesa. tudo com escólio nas disposições 
do Estatuto dos Servidores do Município de Água Branca/PB. 

Art, 12. O contrato firmado de acordo com esta lei será extinto, sem direito a 
quaisquer tipos de indenizações: 

I - Pelo término do prazo contratual; 

II - Por iniciativa do contratante ou do contratado, com comunicação prévia 30 
(trinta) dias antes da rescisão; 

III - Pela extinção ou conclusão do Programa ou Projeto do Governo Federal, 
Estadual e/ou Municipal; ou 

IV - Pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do contratado, 
apurada em processo administrativo regular. 

Art. 13. O tempo de serviço prestado em virtude da contratação nos termos 
desta Lei será contado para fins previdenciários. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, mantidas as contratações 
realizadas durante a vigências das legislações anteriores até o término do 
prazo estipulado no contrato. o qual não poderá ser superior a 6 (seis) meses. 

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021. 

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021. 
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EVERTON FIRMINO BATISTA - PREFEITO 

LEI N°479, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES 
FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 
COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS 
PARA COMBATE À PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS; MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraiba. no 
uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei 
Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica ratificado, nos termos da lei federal n° 11.107/2005 e seu decreto 
federal regulamentador n° 6.017/2007, o 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 
coronavirus, além de outras finalidades de interesse público relativas à 
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 11.107/2005, podendo ser 
suplementadas em caso de necessidade. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021. 
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EVERTON FIRMING BATISTA - PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA — PB 
Adnrinislraç'ão: 

Everton Firmino Batista— Prefeito Constitucional 

José Beroaldo Gomes de Andrade — Vice-Prefeito 
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