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ESTfvDO D.\ Paraíba

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
CGC 08.924.037/0001-18 - Av. Epilácio Pessoa, 228 - Cei^tio

LEI N° 399/99 De 04 de Maio de 1999.
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COínSÓRCíO irjTERiViUNiCiPAL DE SAÚDE
DO ALTO PIRANHAS - CiSAP E DÁ
OUTRAS PRO\/IDÊNCIAS .
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ESTADO DA PARAÍBA, usando das airibuições que iiies confere a Lei Orgânica fvíunicipai
vigente, faço saber que A CÂMARA MUNiCiPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a
30gijjnf0 Lsi'

Art io _ pjoa n Podsf Exscütivo Municípa! autorizado a promover a participação

ds Bonito de Santa Fé/PB no consórcio Intermunicipa! de Saúde constituído por municípios
do Estado ds Psraíts para a consecução das seguintes finalidades*

a) Peaüzsçôes cc^jun^as de promc^ão prevenção e recuperação da Saúde'
K\ P'spsj2r sdo^s'" e executar programas em medidas em consonância com as

1_ - Ti-:— -J~
uii cii icco uv oioici I la <_<i iiv^u uc oauuc,

c) Integrar pessoa jurídica, se assim for deliberado e convir ao bom
(jaçomponho rto COnSÒrClO.

Art 2° - o Consórcio somente será constituído de municípios regularmente
autorizados pelas Câmaras Municipais

Art 3" - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial na
importância de R$ 7 OQQ QQ (Sete mi! reais) para atender despesas iniciais decorrentes da
execução ds presente Lei, podendo âer süplementsdâ se necessário, devendo ser
consignadas nos orçamemos futuros, dotações próprias para a mesma finalidade.

/fo _ pjça autorizado o Poder Executivo Municipa! a destinar a importância

de RS 7QQ 00 'setecentos reais^ mensais ds recursos do ICMS do MuniC!'*'io

Ari. 5" - Fies declârsüO de utilidade publica o Consórcio Intermunicipsl de
Saúde do Aito Piranhas - CiSAP.

Art. 6° - Revopam-se as disposições em contrário.
.Art. 7® - Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Municí'^io de Bonito de Santa Fé
Estado da Paraíba em 04 de Maio de 1999
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