LEI N° 086/2014
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE –
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CARLOS
HUMBERTO AQUINO FROTA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS“.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.68, III de Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e é
sancionada e promulgada a Lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
firmar Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Escola de
Educação Especial Carlos Humberto Aquino Frota, nos termos da minuta de Convênio
constante em Anexo desta Lei.
Art. 2º - O Convênio de que trata o artigo anterior terá
por objetivo auxiliar a Escola de Educação Especial Carlos Humberto Aquino Frota, para
que a mesma possa estimular os alunos, oferecendo materiais específicos, motivando-os
para o desenvolvimento do potencial humano, articulando a participação mais efetiva nas
atividades propostas de forma a provocar mudanças e evolução na terapia de reabilitação.
Art. 3o – É parte integrante desta Lei a Minuta de
Convênio em anexo.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SANTIAGO, RS, 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

Júlio César Viero Ruivo
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Em 23 /12 /2014

Tiago Gorski Lacerda
Secretário Municipal de Gestão

MINUTA DO CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTIAGO E A ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – PEAI
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social – n° ______
O MUNICÍPIO DE SANTIAGO-RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 87.897.740/0001-50, com sede na Rua Tito Beccon, nº 1754, neste Município, neste termo representado pelo
Prefeito Municipal de Santiago, JÚLIO CESAR VIERO RUIVO, brasileiro, residente e domiciliado neste
Município, doravante denominado MUNICÍPIO e, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.706.451/0001-52,
com sede na Av. Padre Assis 1296, Santiago-RS, adiante denominado CONVENIADA, resolvem firmar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições seguintes, todas em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com suas
devidas alterações e, supletivamente com as normas legais de direito privado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS - O presente CONVÊNIO tem por objetivo a
manutenção e aprimoramento do centro de reabilitação, vinculado ao Programa de Atenção Integral as Pessoas
Portadoras de Deficiência – PEAI, visando uma melhoria nas condições e na qualidade dos atendimentos efetuados
neste centro, assim como:
- Proporcionar ao Educando em situação de deficiências, melhora na sua qualidade de vida, através
de reabilitação corporal, efetiva, cognitiva e social do educando com necessidades Educacionais Especiais;
- Proporcionar o desenvolvimento global do educando com a compra de materiais específicos para
atendimentos;
- Proporcionar melhores condições de atendimentos efetuados no centro;
- Viabilizar a diversificação de atividades, com intuito de atender em sua completude;
- Possibilitar maior eficácia dos atendimentos, para a melhoria na qualidade de vida dos educandos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPASSES: Para a execução do presente instrumento, o MUNICÍPIO
compromete-se a repassar à Conveniada a importância de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) mensais,
totalizando o valor de R$ 11.088,00 (Onze mil e oitenta e oito reais) a contar da assinatura deste instrumento, para
a seguinte finalidade:
- Material do expediente;
- Jogos Pedagógicos;
- Materiais Sonoros;
- Bolas de diversos tamanhos;
- Famílias terapêuticas;
- Brinquedos diversos;
- Materiais específicos para a Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia;
- Brinquedos específicos para trabalhar a coordenação motora;
- CD ROOM específicos para os trabalhos de coordenação motora e desenvolvimento
cognitivo;
- Materiais Educativos e Esportivos;
- Almofadas;
- Toalhas de banho e rosto, lençóis para macas, fronhas;
- Tapetes;
- Cortinas;
- Pagamento de Luz;
- Pagamento de água;
- Pagamento de telefone;
- Gêneros de higiene e limpeza;
- Gêneros alimentícios.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONVENIADO – A Conveniada comprometese a utilizar os recursos unicamente para as finalidades previstas na cláusula segunda.
A Conveniada compromete-se com contrapartida financeira no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
mensais, totalizando o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA – Este Convênio vigerá a partir da data de sua assinatura, ate o dia 31 de
dezembro de 2015 podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 01 (um) ano, até o limite legal de 60 meses,
salvo manifestação expressa em contrário de qualquer das partes.
CLÁUSULA QUINTA – RUBRICA ORÇAMENTÁRIA - Órgão Gestor – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social; Projeto Atividade: 0250 – Parcerias Sociais - FUMDICA; Elemento de Despesa:
3.3.50.43.01.0000 - Instituições de Caráter Assistencial, Cultural e Educacional, Recurso: 3004 - FUMDICA.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - Os valores recebidos serão objeto de prestação de
contas pormenorizadas por parte da entidade recebedora, a ser analisada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 1º - A prestação de contas será realizada conforme modelo a ser definido pela Secretaria Municipal da Fazenda, em
data a ser fixada por essa Secretaria e, sempre após o repasse dos valores;
§ 2º - No caso da Secretaria Municipal da Fazenda emitir parecer desfavorável à Prestação de Contas, a Conveniada
deverá restituir os valores recebidos, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da notificação a ser expedida pela
Secretaria municipal da Fazenda, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial destes valores, sem
prejuízo da aplicação de multa quantificada em 10% (dez por cento), sobre os valores recebidos pela Conveniada e
que foram objeto da Prestação de Contas tida como irregular, além da imediata rescisão unilateral deste
CONVÊNIO, independente de notificação;
§ 3º - No caso dos valores recebidos, não serem totalmente utilizados nas finalidades deste Convênio, a Conveniada
deverá devolver os valores excedentes aos cofres municipais;
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Caberá ao MUNICÍPIO:
a) Repassar os valores, conforme modo e tempo ora convencionados;
b) Fiscalizar o fiel cumprimento do CONVÊNIO, aplicando as sanções cabíveis, em caso de
descumprimento deste Instrumento.
Caberá à Conveniada:
a) Utilizar os recursos nas finalidades expressas neste CONVÊNIO;
b) Prestar contas dos valores recebidos, na forma e modo convencionados neste Instrumento e nos termos do
modelo a ser expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda.
CLÁUSULA OITAVA - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO – O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido,
cabendo à Conveniada apresentar prestação de contas final dos valores recebidos, nos moldes a serem definidos pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
São motivos para a rescisão do CONVÊNIO:
a) Aplicação dos recursos em finalidades diversas do seu objeto;
b) A demora injustificada da Conveniada em prestar contas;
c) Razões de interesse público devidamente justificadas pelo MUNICÍPIO;
d) Demais situações previstas na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DO FORO – As dúvidas suscitadas na execução deste CONVÊNIO serão dirimidas em
comum acordo entre as partes ficando eleito o Foro da Comarca de Santiago, RS, para as questões judiciais, caso
ocorram.
E para a validade do que as partes pactuaram, firmam este instrumento, em seis vias, para que surta seus
legais e jurídicos efeitos.
Santiago, RS, ____/____/_____

JÚLIO CESAR VIERO RUIVO
Prefeito Municipal de Santiago

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS – APAE
CNPJ/MF nº 89706451/0001-52

