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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 135/2017

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
A  CELEBRAR  CONVÊNIO  COM  A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS  EXCEPCIONAIS  -  APAE  DE
SEBERI,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do
Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal;

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Em conformidade com o permissivo estabelecido no art.
197, combinado com o art. 199 da Constituição Federal e nos arts. 20 a 26 da
Lei Federal n° 8.080/90, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
convênio com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE,
de Seberi, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, estabelecida na Rua Dr.
Julio de Castilhos, 970, Bairro São José, na cidade de Seberi/RS, inscrita no
CNPJ  n.º  88.657.721/0001-10,  objetivando  a  conjugação  de  esforços  para
contratação  de  profissionais  especializados  e  manutenção  das  atividades
escolares aos alunos de Seberi/RS.

Art. 2º. O Convênio de que trata esta Lei  tem como finalidade
garantir  o  atendimento  da  população  do  Município  de  Seberi,  mediante
clausulas e condições, dentre as quais deverão constar as seguintes:

I  –  Incumbe  ao  Município  à  obrigação  de  repassar  recursos
financeiros  à  ASSOCIAÇÃO DE PAIS  E  AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  -  APAE,
conforme segue:

a) O montante mensal de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos
reais), a partir da competência novembro de 2017;

b) Havendo a prorrogação do convênio e desde que passados 12
(doze) meses de vigência, o valor mensal poderá ser atualizado utilizando-se
como índice de atualização, o acumulado dos últimos doze meses do índice
do IGP-M ou outro índice que venha a ser adotado como oficial.

II -  Incumbe à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
- APAE, a obrigação de:

a) Realizar o acompanhamento dos assistidos/alunos, com serviços
prestados  por  profissionais  das  áreas  de  Fonoaudiologia,  Serviço  Social,
Psicologia, Fisioterapia e Educação.
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b) Realizar a manutenção das atividades escolares com transporte
em  segurança  dos  alunos,  materiais  específicos  para  o  desenvolvimento
psíquico-motor, bem como a organização administrativa. 

c)  prestar  contas  mensalmente  ao  município,  na  forma  a  ser
estabelecida no convênio.

Art. 3º. A vigência do convênio será por um período de 12 (doze)
meses  a  contar  do  mês  de  novembro  de  2017,  podendo  este  prazo  ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 48 (quarenta e oito
meses).

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
serão atendidas por conta de dotações orçamentárias próprias previstas nas
respectivas leis orçamentárias, vinculadas ao Órgão Secretaria Municipal da
Educação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
Leis Municiais nºs. 4.240, de 08 de março de 2017 e 4.303, de 19 de julho de
2017.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI/RS
EM 30 DE OUTUBRO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
PROJETO DE LEI Nº 135/2017

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos para a apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa
Legislativa o presente Projeto de Lei, que Autoriza o Poder executivo a celebrar
Convênio com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE de
Seberi.

Primeiramente salientar que este projeto de lei visa adequar e unificar
dois convênios, atualmente vigentes com o ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS  -  APAE,  autorizados  pelas  leis  que  estão  sendo  revogadas,
respectivamente  sob  nº  04/2017  de  R$  9.600,00,  e  sob  nº  012/2017  de  R$
5.000,00, que somados perfazem o valor de R$ 14.600,00, equivalente ao valor
autorizado na presente lei, portanto não haverá qualquer tipo de acréscimo de
valor.

Esta unificação visa facilitar a operacionalização dos convênios, dos
repasses dos recursos e a prestação de contas ao município por parte da APAE,
haja vista que todos tratam da contratação de profissionais e manutenção das
atividades escolares,

Assim, por meio desta unificação, está se deixando mais claro e ao
mesmo tempo, mais amplo os serviços que deverão ser prestados pela APAE a
população  do  Município  que  consiste  na  contratação  de  profissionais  e
manutenção das atividades da Escola Cantinho da Esperança, mantenedora da
entidade.

Ademais,  é de amplo conhecimento o exímio trabalho desenvolvido
pela APAE de Seberi, que enfrenta dificuldades financeiras para a manutenção de
suas  atividades,  não  só  no  nosso  Município,  mas  em todas  as  Unidades  da
Federação.

Desse modo,  considerando que o artigo 15, XIII,  da Lei  Federal  n.º
8.080/90, traz em sua disposição que é atribuição do Município em seu âmbito
administrativo,  requisitar  bens,  serviços,  infraestrutura  de  pessoas  físicas  e
jurídicas para o atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias,
decorrentes de perigo iminente dos serviços de saúde pública;

Em razão  da  APAE  atender  a  todas  as  pessoas  com necessidades
especiais do município, além de ser o único estabelecimento desta natureza em
Seberi que atende a população;
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Levando em consideração que acima dos interesses de pessoas e de
grupos particulares se encontram os direitos inalienáveis à saúde das pessoas e
o interesse supremo da população, bem como a garantia de preservação desses
direitos;

Posto isto, Nobres Vereadores, solicitamos a deliberação e a aprovação da
presente proposta, submetendo-a ao regime de urgência para a sua tramitação,
observado o disposto no Regimento Interno dessa Câmara Municipal.

Atenciosamente,

Cleiton Bonadiman
Prefeito Municipal


