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LEI Nº 1167, DE 25 DE ABRIL 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 custeio do serviço de análise da qualidade da água 
para consumo humano nos municípios integrantes da região, com a finalidade de atender 
ao Programa de Vigilância Sanitária em Saúde relacionada a Qualidade da Água para 
Consumo Humano – VIGIÁGUA. 
 
Parágrafo único – 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 regulamentam o referido Termo 
de Convênio. 
 
Art. 2º - 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. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária vigente. 
 
Art. 4º - 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 25 
de Abril de 2019. 

 
 

CLAUDINEI SINGOLANO 
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 009, DE 08 DE ABRIL DE 2019. 

 
 
 
 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores, 
 
 

 
 

Temos a honra de submeter à elevada consideração dessa Egrégia Casa de Leis o 
Projeto de Lei em anexo, que tem como escopo autorizar o Poder Executivo Municipal a 
celebrar CONVÊNIO com o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso – 
CORESS/MT. 

 
É cediço que a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) se efetiva mediante 

uma divisão administrativa regionalizada e hierarquizada com base no critério da 
complexidade das ações e serviços (inc. II do art. 7º da Lei n. 8.080/90), para que 
comando contido no art. 196 da Constituição Federal se dê mediante a solidariedade que 
implementa o mesmo dispositivo. 

 
Neste cenário, o convênio que se pretende firmar tem o escopo de autorizar o 

repasse de recursos financeiros para custeio do serviço de análise da qualidade da água 
para consumo humano nos municípios integrantes da região, com a finalidade de atender 
ao Programa de Vigilância Sanitária em Saúde relacionada a Qualidade da Água para 
Consumo Humano – VIGIÁGUA, observando assim ao que preleciona o Princípio 
Administrativo da Legalidade. 

 
O mencionado convênio assume importância ímpar na melhoria da saúde da 

população, pois como sabemos, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 
em virtude das precárias condições de saneamento e da má qualidade das águas, as 
doenças diarreicas de veiculação hídrica, como, por exemplo, febre tifoide, cólera, 
salmonelose, shigelose e outras gastroenterites, poliomielite, hepatite A, verminoses, 
amebíase e giardíase, têm sido responsáveis por vários surtos epidêmicos e pelas elevadas 
taxas de mortalidade infantil relacionadas à água de consumo humano1. 

 
Ademais, fica translúcido que o objeto do mencionado convênio vem ao encontro 

do que preleciona ainda a Lei 8080/90, no que tange à promoção, prevenção e 
recuperação da saúde da população, em especial ao que dispõe o inciso II do art. 6º desta 
Lei, a saber: 

 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
[...] 
II - a participação na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico; 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n3/4647.pdf  
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Estes, pois, os motivos que inclinam a submeter o presente Projeto de Lei à 

apreciação desse Poder Legislativo, contando, como sempre, com a compreensão e apoio 
de Vossas Excelências, traduzidos na aprovação desta proposição, justificando-se ainda o 
presente Projeto de Lei com fulcro no que preleciona o Princípio da Continuidade da 
Prestação do Serviço Público, inarredável no caso posto. 

 
Ao ensejo, renovo aos membros dessa Casa protestos de elevado apreço e distinta 

consideração. 
 

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças – 
MT, em 08 de Abril de 2019. 

 
 
 

CLAUDINEI SINGOLANO 
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT 


