LEI Nº 2.404/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE
PAIS
E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA, DE
SANTA ROSA (RS).

GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições legais,
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio a
Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos - APADA, de Santa Rosa, RS, inscrita no
CNPJ sob n 90.479.106/0001-02 e a celebrar convênio, na forma estabelecida no art. 116 da Lei
Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, visando custear despesas com atendimento pela
entidade conveniada, em estabelecimento seu, aulas e ensinamentos específicos dirigidos a
deficientes auditivos do município convenente e por este encaminhados.
Art. 2º - O auxílio financeiro a ser concedido, observado o limite máximo de R$
1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais) mensais para o ano de 2014, podendo ser
reajustado nos períodos seguintes de acordo com o IGPM e terá vigência a partir desta lei até a
data de 31 de dezembro de 2014, com a possibilidade de sucessivas prorrogações até no máximo
60 (sessenta) meses, nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93, com interesse das partes.
Parágrafo Único: O repasse dos valores mensais à APADA far-se-á mediante duas parcelas
semestrais, uma no dia 05 (cinco) de maio de 2014 (dois mil e catorze) e outra no dia 05 (cinco)
de setembro de 2014 (dois mil e catorze), constituindo-se, portanto, cada parcela no valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Art. 3º - Fica também o Município autorizado a ceder 01 (um) professor com 20
(vinte) horas semanais com titulação específica, pelo mesmo período da vigência deste convênio.
Art.4º - A concessão do auxílio e cedência do professor pelo Município ficará
condicionada à apresentação do Plano de Trabalho e de Aplicação por parte da entidade
conveniada e à sua aprovação antecipada pelo Poder Executivo, bem como a celebração do
convênio cuja minuta é parte integrante desta Lei.

Art. 5º - As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 06 02 – Manutenção do Ensino Fundamental – MDE
ATIVIDADE : – 123670210 – Auxilio às Escolas Especiais
ELEMENTO DESPESA : 3.3.50.43.00.00.00 – Subvenções Sociais.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em 05 de março de 2014.
Registre-se e publique-se

Guerino Backes
Prefeito Municipal

Lauri Antonio Royer
Secretário da Administração

MINUTA DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI E A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA
Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado o Município de CÂNDIDO GODÓI, RS,
com sede na cidade de Cândido Godói, Rua Liberato Salzano, 387, inscrito no CNPJ sob nº
87.612.842/0001-82, neste ato representado pelo Senhor Guerino Backes, Prefeito Municipal,
portador do CPF nº 357.054.420-68, C.I. nº 4016856769, residente e domiciliado na Rua
Liberato Salzano, 387, nesta cidade, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO
CONVENENTE, e de outro lado A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS - APADA, com sede na cidade de Santa Rosa, RS, Rua Henrique Martin, 55,
Centro de Santa Rosa, neste ato representada por seu Presidente o Sr. Rodinei Gerardon,
portador do CPF nº 927.401.890 – 87, RG nº 4032637045 SSP-RS, residente à Rua Bento
Martins, 1250, Novo Horizonte, na cidade de Santa Rosa, RS, doravante denominado de
ENTIDADE CONVENIADA, pelas cláusulas que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente convênio visa o atendimento pela ENTIDADE
CONVENIADA, em estabelecimento seu, aulas e ensinamentos específicos dirigidos a
deficientes auditivos do MUNICÍPIO CONVENENTE e por este encaminhados à APADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - O auxílio financeiro a ser concedido, observado o limite máximo de
R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais) mensais para o ano de 2014, podendo ser
reajustado nos períodos seguintes de acordo com o IGPM e terá vigência a partir desta lei até a
data de 31 de dezembro de 2014, com a possibilidade de sucessivas prorrogações até no máximo
60 (sessenta) meses, nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93, com interesse das partes.
Parágrafo Único: O repasse dos valores mensais à APADA far-se-á mediante duas parcelas
semestrais, uma no dia 05 (cinco) de maio de 2014 (dois mil e catorze) e outra no dia 05 (cinco)
de setembro de 2014 (dois mil e catorze), constituindo-se, portanto, cada parcela no valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - O Município CONVENENTE cederá à Entidade CONVENIADA
um professor com carga horária de 20 (vinte) horas semanais com titulação especifica, para
atendimento do previsto na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - As partes elegem, de comum acordo o foro da Comarca que
jurisdiciona este Município, para dirimir eventuais dúvidas surgidas deste convênio.
E, por estarem assim certas e ajustadas, assinam este instrumento em quatro vias
de igual teor e forma na presença de testemunhas.
Cândido Godói, RS, ... de ....... de .................
________________________________
MUNICÍPIO CONVENENTE

__________________________________
ENTIDADE CONVENIADA

TESTEMUNHAS:
________________________________
___________________________________

