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LEI Nº956/2017 
 
 

 

“Autoriza o Município de Chalé a firmar contrato de 

rateio com o Consórcio Intermunicipal Multissetorial do 

Entorno do Caparaó – CIS – CAPARAÓ e dá outras 

providências”. 

 

  

 O Povo do Município de Chalé, Estado de Minas 

Gerais, por seus Representantes na Câmara Municipal, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar  contrato de rateio com o 

Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Entorno do Caparaó – CIS – CAPARAÓ, 

pessoa jurídica de direito público interno, do tipo associação pública, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n. 01.999.898/0001-16, co0m sede na Rua Dom Cavati, n. 695, centro , 

em Mutum – MG., objetivando a manutenção das atividades administrativas do 

Consórcio, realização de ações e serviços públicos de saúde em caráter complementar à 

população do município de Chalé, nos termos como consignado em planilha de serviços a 

ser integrada ao contrato de rateio, bem como a manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de iluminação pública do município, os serviços de “call center” e software para 

gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção do sistema de 

iluminação pública, no valor de R$ 142.379,84 ( cento quarenta e dois mil, trezentos 

setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), no exercício de 2.017.  

 
Parágrafo único. – O repasse a ser efetivado deverá ser especificado no contrato  e 

os recursos serão oriundos das dotações próprias do orçamento Programa de 2017. 

 

 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º. De janeiro de 2.017. 

 

 

 Chalé, 20 de Fevereiro de 2.017 

 

 

 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CHALÉ-MG 
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