
 

 
 
 
Lei n. 091/ 2013. 
 

 
 Autoriza  o Executivo Municipal a 
participar com os Gestores dos 
Municípios integrantes do programa de 
aquisição compartilhada de 
medicamentos que nos termos de 
convênio que o  COFRON firmou – 
autorizado pela assembléia de prefeitos - 
com  Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região Missões do Estado do RS – 
CISMISSÕES. 

 
 
                                      ANTONIO S. DE V. MOTA,  Prefeito Municipal de Boa Vista 

do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, Gestor Municipal do Sistema Único de 
Saúde, autorizado a participar com os demais Gestores do Sistema Único de Saúde dos 
Municípios integrantes do Consórcio Público Fronteira Noroeste – COFRON, CNPJ 
nº94.188.208/0001-20,  bem como do programa de aquisição de medicamentos, 
conforme convênio firmado deste com o  Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
Missões do Estado do RS – CISMISSÕES,  pessoa jurídica sem fins lucrativos, CNPJ nº 
02.264.781/0001-57, localizada no município de Entre-Ijuis-RS, Rua Mário Bráulio 
Ribas, nº 793, instituída com a finalidade de realizar a aquisição de bens, insumos e 
medicamentos necessários ao desenvolvimento de atividades, em assuntos 
concernentes a assistência da saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
Art 2º.  O Município poderá adquirir e solicitar a inclusão de itens  para a aquisição 
compartilhada e disponibilizada pelo CISMISSÕES, que será vinculada ao contrato de 
programa firmado entre  os Municípios do COFRON. 
 
Art. 3º. Os pagamentos de aquisição de medicamentos e correlatos serão pagos 
diretamente ao CISMISSÕES.  
  
Art. 4º. Os valores de rateio do convênio medicamentos serão pagos diretamente ao 
COFRON.  



 
Art. 5º. O  convênio firmado entre COFRON E CISMISSÕES é parte integrante desta lei, 
conforme resolução COFRON n°32/2013, de 06 de Dezembro de 2013, sendo o 
anexo(s) I.   
    
Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do  
Buricá, em 17 de dezembro de  2013. 

                                         
                                                       
                      
                                                                                      Antonio S. de V. Mota 

                                                                  Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Vanderlei Dimas Hoelscher 
Secretário de Administração 

 
 
 

 

 


