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LEI Nº 1.491, DE 16 DE MARÇO DE 2016. 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

convênio com à APAE Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Frederico Westphalen/RS e dá 

outras providências. 

 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado do 

Rio Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do 

Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Município de Taquaruçu do Sul autorizado a celebrar convênio 

com à APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frederico Westphalen, 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° 88.658.638/0001-65, com sede 

na Rua Maurício Cardoso, 1.600, em Frederico Westphalen/RS, na forma estabelecida no 

artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, visando ao atendimento 

pedagógico e a reabilitação de crianças excepcionais do Município de Taquaruçu do Sul. 

 

Parágrafo único. Para o atendimento do disposto de que trata o caput deste 

artigo, o Município repassará à APAE, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

mensais por aluno, reajustável anualmente pelo índice da variação do IGPM/FGV ou outro 

referencial que o venha substituir, e deverá ser aplicado, exclusivamente, na finalidade 

prevista na cópia da minuta do convênio anexo, que é parte integrante desta lei. 

 

Art. 2º. A entidade beneficiada prestará contas da aplicação dos recursos 

recebidos na forma da lei, anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao período 

conveniado, através de relatório das atividades realizadas, acompanhado de cópia dos 

comprovantes de receita e de despesa. 

 

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, vinculadas a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, Atividade 2010 - Manutenção de Educação Especial. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a contar de 1º de março de 2016. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 16 de março de 2016. 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se. 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 
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CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E REABILITAÇÕES DE 

PORTADORES DE EXCEPCIONALIDADES ___/____.  

 

 

CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Poder Executivo, inscrito 

no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede na Rua do Comércio, l.424, nesta cidade de 

Taquaruçu do Sul, RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal 

_______________________, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº ____________ _, Cédula 

de Identidade nº ____________, residente e domiciliado na ____________________de 

Taquaruçu do Sul, RS. 

 

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

FREDERICO WESTPHALEN, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº 88.658.638/0001-65, com sede à Rua Maurício Cardoso, 

1.600, na cidade de Frederico Westphalen, RS, neste ato representada por seu presidente 

Senhor ______________, RG nº ______________, CPF _________________, residente e 

domiciliado em ______________, de comum acordo celebram o presente  CONVÊNIO, em 

obediência ao disposto na Lei Municipal nº ______________, e nos termos e condições 

estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 

 I - Promover o bem estar, desenvolvimento, reabilitação dos portadores de 

excepcionalidade física, mental e/ou múltipla e condutas típicas, estimulando-os através de 

inovadas técnicas; 

 

 II - Atendimento pedagógico através de Educação Precoce, Pré-escolas I e II, 

Programa Pedagógico Específico I, II, III, IV, V e VI, Ciclo IA, IIA, IB, IIB, Ciclo III 

(Alfabetização), Oficinas Profissionalizantes e Formação Profissional; 

 

 III - Reabilitação através de atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, 

hidroterapia, equoterapia, psicoterapia, educação física e social fazendo a ligação escola-

família. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

  

 I – Fornecer a relação dos alunos através de ofício assinado pelo prefeito ou 

pela titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

  

 II - Fazer o transporte dos alunos até a APAE, ida e volta, nos dias e turnos em 

que a escola oferecer vagas; 

  

 Parágrafo único: Em entendimento das partes, poderá ser incluído e/ou 

excluído aluno na vigência do presente convênio. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

 I - O CONVENENTE pagará a CONVENIADA, em 12 (doze) parcelas, a 

importância de R$ _______ (______________) mensais por aluno. 

 

 II - O CONVENENTE fará o pagamento, até o quinto dia do mês subseqüente, 

mediante apresentação mensal de recibo e relação dos alunos devidamente matriculados, 

emitida pela CONVENIADA. 

 

 III - O reajuste se fará anualmente pelo índice de variação acumulada do 

(IGPM/FGV), no ano anterior. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA APAE 

 

 I - A APAE obriga-se a efetuar os atendimentos constantes na Cláusula 

Primeira do presente convênio. 

 

 II - A APAE apresentará, no término de cada mês, recibo e relação de alunos 

matriculados na instituição para que seja efetuado o pagamento; 

  

 III – Aplicar os recursos em pagamento de funcionários e profissionais; 

 IV - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente convênio. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 A CONVENIADA, a pedido do Município CONVENENTE, prestará contas 

até o último dia útil do mês subsequente ao período conveniado ao da prestação de serviços 

acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Ofício de Encaminhamento; 

b) Relatório das Receitas e Despesas; 

c) Cópia de ficha razão devidamente autenticada pelo contador; 

d) Demonstrativo de resultado de aplicações financeiras que se adicionem aos 

recursos iniciais. 

§ 1º Fica assegurado ao CONVENENTE, o direito de fiscalização; 

§ 2º - Será de inteira responsabilidade da APAE-FW o pagamento de qualquer 

indenização por danos causados a terceiros, decorrentes da aplicação deste Convênio. 

 

CLÁUSULA SEXTA -  PRAZO DO CONVÊNIO 

 

 O presente Convênio é firmado pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 

________, e encerrar-se-á no dia ________, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos 

períodos, nos termos da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas do município, decorrente deste convênio, correrão por conta das 

dotações orçamentárias do orçamento municipal vigente. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

 As partes elegem o foro da cidade de Frederico Westphalen - RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Convênio, quando não resolvidas 

administrativamente. 

 

 E por estarem justas e acertadas as partes, assinam o presente Convênio em 

quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Taquaruçu do Sul, ___de ______________de ____. 

 

 

 

 

Presidente APAE/FW                           Prefeito Municipal 

 

 

Testemunhas: 

 

 

A -...............................................  B ....................................................... 

 


