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PROJETO DE LEI N° 08/2021 

Autoriza o ingresso e participação do Município de 

Muaná, Estado do Pará no Consórcio Intermunicipal do 

Arquipélago do Marajó - CONSORCIO MARAJÓ e Ratifica 

o Protocolo de Intenções visando constituir o referido 
Consorcio Público e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Muaná, Estado do Pará no exercício de suas atribuições 
legais e regimentais. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica autorizado o ingresso e participação do Município de Muaná, Estado do 
Pará, no Consórcio Intermunicipal do Arquipélago do Marajó - CONSORCIO MARAJÓ, 
com sede e foro na AMAM - Tv. Três de Maio, 2389 - Cremação, CEP: 66.023-720, 
cidade de Belém, Estado do Pará. 

Art. 2°. Ficam ratificados todos os elementos constantes no Protocolo de Intenção do 
Consórcio Intermunicipal do Arquipélago do Marajó - CONSORCIO MARAJÓ. 

Parágrafo único - O referido Protocolo de intenções passa a integrar a presente Lei, na 
forma do anexo. 

Art. 3°. O Município de Muaná integrará, na condição de associado, a pessoa jurídica 
suporte do contrato de consórcio público, estando autorizado a deliberar em conjunto com 
os demais entes subscritores o Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Arquipélago do 
Marajó - CONSORCIO MARAJÓ, e todos os instrumentos contratuais previstos, o qual 
será regido pela Lei Federal n.° 11.107/2005 e pelo Decreto Federal n.° 6.017/2007. 

Parágrafo único - A retirada do Município da associação descrita no caput deste 
artigo dependerá de aprovação de Lei. 

Art. 4°. Para fazer frente as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, serão utilizados 
recursos consignados no orçamento municipal, disciplinados através de Contrato de 
Rateio, nos termos do art. 8° da Lei 11.107/2005, ficando o Poder Executivo autorizado a 
abrir os créditos adicionais que se fizerem necessários ao cumprimento desta Lei. 
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Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 

Muaná (PA), 11 de maio de 2021. 
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Prefeito do Município de Muaná-PA 
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JUSTIFICATIVA 

Encaminhamos para apreciação dessa Casa de Leis, o Projeto de Lei que 
"Autoriza o ingresso e participação do Município de Muaná, Estado do Pará no Consórcio 
Intermunicipal do Arquipélago do Marajó - CONSORCIO MARAJÓ e Ratifica o 
Protocolo de Intenções visando constituir o referido Consorcio Público e dá outras 
providências." 

A autorização para a associação deste Município no Consórcio Marajó 
encontra respaldo constitucional no inciso XII, do art. 29, da Constituição Federal, que 
prevê como preceito a cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal. 

Os Municípios são espaços importantes de contribuição de alternativas para 
ampliar a inclusão social, desenvolver políticas de empregos e renda e construir redes de 
cooperação locais e globais. 

Querem, por isso, ser sujeitos da construção de desenvolvimento da região do 
Marajó. 

Neste contesto o Consórcio tem por finalidade contribuir para a solução dos 
problemas comuns aos Municípios desta região, pugnar pela valorização do 
municipalismo e da representação dos mesmos, convergir interesses, objetivando 
coordenar, representar e defender os direitos institucionais, promovendo evolução e 
melhoria. Em anexo segue protocolo de intenções deste Consórcio Marajó. 

Ante a urgência da necessidade da participação do Município de Muaná neste 
Consórcio, requer-se urgência na tramitação da norma. 

Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação pelos 
Nobres Vereadores dessa Casa de Leis. 

Muaná (PA), 11 de maio de 2021. 
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