
Ofício nº 102/2015              Giruá, 20 de agosto de 2015.
SMAD/JRS

Senhor Presidente:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar
para apreciação e deliberação o  Projeto de Lei  nº  107/15 que  “Autoriza o Executivo municipal  a
firmar  convênio  e  repassar  recursos  financeiros à  APAE  -  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais.”

O Projeto de Lei em questão destina-se a repassar auxilio financeiros à APAE, através de
Termo de Convênio, destinados ao custeio de despesas com a aquisição de órteses corporais PediaSuit
para atendimento de necessidades de pacientes da referida Entidade.

Considerando-se que a APAE não é um órgão governamental,  mas sim uma entidade
privada sem fins lucrativos é de fundamental importância que o Município venha contribuir com recursos
financeiros,  pela  importância  que  ela  representa  para  o nosso  município e  para  as  pessoas  que  dela
necessitam. 

        Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 107/2015                     DE 20 DE AGOSTO DE 2015.

Autoriza o Executivo municipal a firmar convênio
e  repassar  recursos  financeiros à  APAE  -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Art.1º- Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado a  firmar  convênio  e  repassar  recursos
financeiros  à  APAE  –  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
89.932.131/0001-10,  situada na Rua Aimoré, nº 125,  neste ato representada pela presidente Sra. Marli
Schareski Gresele, CPF nº 570.154.490-72.

§1º  -  Os  recursos  financeiros  mencionados  no  caput deste  artigo totalizarão  o  valor  de
R$12.000,00 (doze mil reais),  a serem repassados em parcela única logo após assinatura do Termo de
Convênio.

§2º -  O repasse destina-se a subsidiar despesas com a aquisição de órteses corporais PediaSuit,
para atendimento de necessidades de pacientes da referida Entidade.

Art.2º- Em  contrapartida,  a  Entidade  compromete-se  no  atendimento  de  crianças  com
deficiência, sem restrição. 

Art.3º- A Entidade beneficiada prestará contas do auxílio recebido, junto ao Setor de Prestação
de Contas na Contadoria da Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 dias após o recebimento do valor,
conforme convênio a ser firmado entre as partes.

Art.4º-  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei  serão  suportadas  pela  atividade
10.301.0031.2.072 – Manutenção Convênio – APAE SUS, dotação 3.3.50.43.00.00 – subvenções sociais,
da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 20 DE AGOSTO DE 2015, 60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


