
 

LEI MUNICIPAL Nº 164/2002, de 08 de Agosto de 2002. 

     

Autoriza o Executivo Municipal assinar termo aditivo de 

convênio com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) de Constantina e dá outras providências. 

 

GELCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal em Exercício de 

Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 66, item III 

da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, através de sua 

administração, autorizado a celebrar termo aditivo de convênio com a APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) de Constantina  inscrita no CNPJ sob nº 04.170.079/0001-50. 

 

     Art. 2º - Fica o Executivo Municipal, igualmente autorizado, para 

fins do convênio de que trata a presente Lei, a contratar, com base no Art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal e art. 202 da Lei Municipal nº 119/2002, Estatuto dos Servidores, por excepcional 

interesse público, um(a) Fonoaudiólogo(a), com carga horária semanal de 08 (oito) horas  e 

remuneração de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) mensais; 

Parágrafo Único - A contratação, a que se refere o caput deste 

artigo, poderá ser feita por período de até 12 (doze) meses. 

 

Art. 3º - É parte integrante desta Lei, a minuta de Termo Aditivo 

Convênio anexa. 

 

     Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 08 de Agosto de 2002.    

                                     

GELCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

Registre-se e Publique-se 

 

 

PAULO CESAR JAUER 

   Diretor Administrativo 

 



 

 

MINUTA DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO MÚTUA 

 

 

Termo Aditivo de Convênio que entre si celebram o 

Município de Novo Xingu e a APAE (Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais) de Constantina, com vistas 

ao atendimento das pessoas portadoras de deficiências 

físicas e mentais do município de Novo Xingu – RS. 

                                                                  

 

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Emílio 

Knaak,  CNPJ sob o nº 02.207.526/0001-06, na cidade de Novo Xingu, neste ato representada pelo seu  

Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, doravante denominado MUNICÍPIO e a APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de Constantina, Estado do Rio Grande do Sul, 

inscrita  no   CNPJ sob nº 04.170.079/0001-50, localizada à Avenida Amândio Araújo, 389, neste ato 

representada pela sua Presidente Srª ODILA DOMINGA RECH SANTINI, brasileira, casada, 

comerciante, portadora de CPF nº 309.946.160-15, doravante denominada simplesmente APAE,  

ajustam entre si o presente termo aditivo de convênio de colaboração mútua que visa prorrogar os 

termos do contrato assinado entre as partes, em Julho de 2001, pelo prazo de mais 12 (doze meses), 

tudo de acordo com a Lei Municipal nº  (número da lei) /2002 de (dia)   de (mês) de 2002, mantendo-

se todas as demais disposições contidas no contrato ora aditivado. 

                 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) vias iguais 

e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 02(duas) testemunhas. 

                                               

 

                                            Novo Xingu, _______de____________ de 2002.     

          

 

 

 

_______________________________                    _____________________________________ 

                 MUNICÍPIO                                                    APAE 

 

 

  

 

1) TESTEMUNHA:   ------------------------------   2) TESTEMUNHA:--------------------------- 


