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LEI Nº 1176, DE 30 DE MAIO DE 2019. 

 
 
 

“Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo 
Municipal a celebrar CONVÊNIO com o 
Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato 
Grosso – CORESS/MT, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde”. 
 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou,  e ele sanciona e 
faz publicar a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com Consórcio 
Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso – CORESS/MT, inscrito no CNPJ sob nº 
05.238.413/0001-22, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o 
repasse de recursos financeiros para custear consultas e exames, visando fortalecer as 
ações de atenção à saúde de média complexidade para atender aos usuários do SUS - 
Sistema Único de Saúde residentes no Município de Alto Garças. 
 
Parágrafo único. O Convênio a ser celebrado poderá ser firmado até o valor de per capita 
R$ 2,04 (218.899) cota mensal de R$ 33.163,72 (trinta e três mil, cento e sessenta e três 
reais e setenta e dois centavos), valor total R$ 397.964,64 (trezentos e noventa e sete mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Sendo que o valor de  
R$8.953,00 (oito mil, novecentos e cinquenta e três reais) será repasse do Governo 
Estadual por meio da quota PAICI/Portaria nº 098/2016/GBSES. 
 
Art. 2º – O referido convênio reger-se-á pelo disposto no Plano de Trabalho a ser firmado 
pelos partícipes, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde a 
fiscalização e o cumprimento das cláusulas que regulamentarão o Termo de Convênio a 
ser firmado entre as partes. 
 
Art. 3º - O presente Convênio poderá ser prorrogado no interesse da Administração 
Municipal, sendo necessária autorização legislativa apenas quanto a eventuais alterações 
de valores e quantitativos. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária vigente. 
 
Art. 5º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – MT , em 30 
de Maio de 2019. 

 
 

CLAUDINEI SINGOLANO 
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT 


