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[,mê 1â: Raljlrca pÍotoco]o de intenções lirnado entrc nrunicipios
brasilerros. com a finllidacle de adquirrr lacinas pala o cornbâte à pandemiâ do coronavirus.
mealcamentos. insumos e ecluiparrcnlos nâ áreâ da saúde

Rr'l:rtório:
l-.sta Comissào analisou o PL Llue lern como 1lnâlidâLle ]lrjncipal â

possibilidade ern coiâhomr no enÍren1âlnenlo â um problemâ iminenle. qrc é a escassez ,:1c

racinas para irlunização em massa cla populacão a nredro c longo prazos e o clnr\orcro a

eleti\,âmenle. uü inslrufiento pâra oporlullizar ganho dc escale, proporcionando \aflilgcrrs rras

negoÇiaçõcs dos lnuiriÇipios. sciam dç prÇços, condiçôes oonlÍaluais c,rou prazos. E unr

instrlrnrcnto Icgal- amparado na l.ci l'cdcral n" 1l 107,1005 que olerece scgurançÂ luridica.
podendo m rnim izar .jud iciaiizaçõc-< a quc comp.as em menor escala eslar'ianr sLrjcitas- conÍ_onnc

JLrslilicado pclo Preliilo Munrcipal

Aspccto Técnic0:
llsra Comissào \eri[icou a llxposiçào dc lvÍotivos rlo Pret'eito MUnicipal,

entenclendo ser de real interesse público. ô PL \ern âcôrnpanhâdo dc Iüinulâ dc Protocolo dc

lntençrões e de relação rle municipios brasileiros que jii rlanilêstaranr intençào na parlicipaçio do
consórcio

Conclusão:
O Proiclo de Lei está ern conlbrmidadc com o-s preceito: collrtrtLLciunai:

c legais rigcntcs. r'cr-iÍicaclos pela Assessoria Juridica clesta Casa. analisado pclas Comissõcs de

Constrluiçào e -lustiça e dc lrinanças c OrÇarncnto Ainda. há dc sc registrar que seNiços relati\os
ii saúde selào senlpre esseDciais c a aquisiçiio dc lacinas" insumos e equr]lamenlos. que é o que
propicia a arlesào ao consórcio. .esultarrdo nÂ irnunrzaçào da populaçào la\,rense, neste caso a

aLrlorização legislaliva é providencral no monrento
Lste é o Parcccr
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