
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 050, DE 29 DE MARÇO DE 2019.             
 
 
 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR A
QUANTIA DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) À ASSOCIAÇÃO
DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ELDORADO
DO SUL - APAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul.
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me

confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte:      
L E I

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado realizar termo de fomento com a

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Eldorado do Sul, inscrita no CNPJ nº
94.068.509/0001-10, com endereço na Rua 8 de Junho nº 861, centro, cidade de Eldorado do Sul.

Art. 2º A quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) será repassada em 9 (nove) parcelas
mensais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a primeira para o mês de abril/2019.

§ 1º O repasse da primeira parcela somente será liberado após a aprovação da prestação de
contas referente ao repasse previsto pela Lei Municipal nº 4.677 de 11 de abril de 2.018

§ 2º Os recursos serão destinados para atendimento continuado pessoas com necessidades
especiais.

§ 3º O valor repassado será utilizado especificamente para  pagamento de profissionais da
área de Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudióloga, Fisioterapia, Assistente Social, Educador Físico,
e, atividades realizadas diretamente com os usuários da APAE.

§ 4º A auxiliar de serviços gerais para 40(quatrenta) horas semanais poderá ser pago com
recursos da presente Lei, desde que comprovada a assinatura da CTPS e de todos os recolhimentos
pertinentes ao contrato.

§ 5º As despesas mensais de serviços contabeis, material de limpeza, de higiene, alimentação,
água, energia elétrica, material de expediente, material pedagógico, internet, equipamentos e mobiliário,
relacionadas no plano de trabalho, podem ser pagas com os recursos.

Art. 3º Os recursos serão repassados nos termos Termo de Parceria, em obediência ao
estipulado nesta lei, onde constam a forma de execução.

Art. 4º A entidade fica obrigada à prestação de contas, a cada 30(trinta) dias a contar do
recebimento de cada parcela.

§ 1º Na prestação de contas deverá ser apresentada com todos os comprovantes legais, como
por exemplo: notas fiscais, RPA, comprovante de recolhimento do INSS e do FGTS e Impopsto de
Renda.



§ 2º Os profissionais devem ter registrado em seus respectivos conselhos, cujos comprovantes
e contratos devem ser remetidos ao Gestor dos Termo de Parceria, do Município, anexado ao expediente.

§ 3º Os profissionais que prestam os serviços devem receber, no mínimo, o valor fixado pelo
referido conselho ou categoria da sua atividade profissional.

Art. 5º A inobservância das disposições constante nesta Lei acarreta na suspensão dos
repasses e na devolução dos valores aplicados em desacordo com o estabelecido.

Art. 6º Na prestação de contas, a APAE deverá cumprir as seguintes exigências:
I – demonstrar os pagamentos dos profissionais, inclusive de FGTS e INSS, 13º, férias;
II - comprovar o atendimento e a frequencia dos portadores de necessidades especiais,

mediante relatório mensal, atestado pelos profissionais que prestam os atendimentos;
III - apresentar certidões negativas do INSS, FGTS, receita federal, estadual e municipal;
IV - apresentar, discriminadamente, todas as despesas relativas pagas com os recursos

repassados pelo Município.
§ 1º A entidade, prioritariamente, deve manter em dia todos os pagamentos dos profissionais

da equipe multidisciplinar; ficando vedada a utilização para o pagamento de juros.
§ 2º O Fiscal de Parcerias e Convênios realizará vistoria mensal a entidade para avaliação do

trabalho social vinculado ao PLANO DE TRABALHO apresentado, independente de aviso prévio
podendo fazer solicitações de informações e documentos, diretamente na entidade

Art. 7º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 5444 - Crédito Orçamentário; Órgão: 07 - Secretaria de Assistência Social e Trabalho;
Unidade Orçamentária: 03 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS; Funcional 082440136;
Projeto: 2074000 - Apoio à Entidades Sociais; Elemento: 3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções sociais;
Recurso: 1031 – FMAS.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Eldorado do Sul, 29 de março de 2019.

 

 
Ernani de Freitas Gonçalves

Prefeito Municipal
 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 
 
Rodrigo Àvila da Silveira
Secretário de Administração                                                  Publicada em ___/___/___
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

                            Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para apreciação dos
nobres Edis, o Projeto de Lei Municipal nº 050, de 29 de março de 2019, que: "AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR A QUANTIA DE R$ 90.000,00 (noventa mil reais) À
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ELDORADO DO SUL - APAE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
 
                            O presente Projeto de Lei tem por finalidade auxiliar financeiramente a Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais de Eldorado do Sul.
                           
                            É de conhecimento notório que a referida entidade presta relevante serviço de caráter assistencial
a comunidade eldoradense.
 
                            A presente proposta contempla o pedido formulado pela APAE, o qual apresentou o respectivo
projeto de subvenção, através do  Processo Administrativo nº 150781.                           
 
                            A subvenção a ser repassada foi deliberada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de
Eldorado do Sul, e está vinculada à utilização para os fins específicos da entidade beneficiada.
 
                            Por fim, cabe salientar que a presente proposta cumpre o disposto no art. 203, IV da Constituição
Federal.
 
                            Sendo assim, contando com a costumeira atenção, aguardamos manifestação dos nobre Edis com
relação a este projeto de lei, enviando também nossas cordiais saudações.

 

                          Atenciosamente,
 
 
 
 

 
                            ERNANI DE FREITAS GONÇALVES                           

                                                                                                              
Prefeito Municipal             

 

 
 


