LEI Nº 1.437, DE 19 DE MAIO DE 2020
Autoriza o Município de Barreiras (BA), a participar do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia “CONSID”.
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º-Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a participação e filiação do Município de Barreiras no Consórcio Multifinalitário do Oeste da
Bahia “CONSID”, sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público.
Art. 2º-O ente Consorciado - Município de Barreiras - poderá ceder servidores públicos na forma e condições de pré estabelecidas pelo Estatuto do Servidor e
Leis Complementares.
Art. 3º- O Estatuto do Consórcio disporá sobre a organização e o funcionamento de cada um dos seus órgãos constitutivos.
Art. 4º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, destinando recursos financeiros necessários para o cumprimento do contrato de rateio do
Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia “CONSID”, cujo valor deverá ser consignado na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o disposto no art.
8o , da Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005 e Decreto Federal no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
§ 1º O Contrato de Rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam.
§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de rateio para o atendimento de despesas genéricas.
§ 3º Os entes Consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações
previstas no Contrato de Rateio.
§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000, o Consórcio Público deve fornecer
as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes Consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em
virtude de Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente Consorciado na conformidade com os elementos econômicos
e das atividades ou projetos atendidos.
Art. 5º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I - abrir crédito especial, no valor que se fizer necessário no orçamento atual, para atender despesas iniciais decorrentes da execução da presente Lei;
II - suplementar, se necessário, o valor referido de que trata o inciso II, devendo consigná-lo nos orçamentos futuros e em dotações próprias para esta
finalidade.
III - custear os contratos de programas, rateio e outros, com quaisquer receitas previstas no rol de classificação do Decreto Presidencial nº 1939 de 20 de maio
de 1982.
Art. 6º-A alteração ou extinção do Consórcio Público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes
Consorciados. .
Art. 7º-Aplica-se ao Consórcio Público o disposto na Constituição Federal, Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005 e Decreto no 6.017, de 17 de janeiro
de 2007.
Art. 8 º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras- BA, em 19 de maio de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras
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