
 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 694/2013, de 18 de abril de 2013. 

    

Altera a Lei Municipal Nº. 684/2013 de 11 de março de 2013 que 

autoriza o Poder Executivo Municipal assinar convênio com a 

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 

Constantina / RS e dá outras providências. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela 

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

seguinte Lei: 

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

administração, autorizado a alterar o ART. 2º da Lei Municipal Nº. 684/2013 de 11 de março de 2013 

passando o mesmo a viger com a seguinte redação: 

     “O município repassará a APAE, mensalmente o valor de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a partir do dia 01 de maio de 2013 e, em contrapartida, a APAE 

prestará atendimento regular a todas as pessoas encaminhadas pelo Executivo Municipal de Novo 

Xingu, através de todos os profissionais disponíveis, do mesmo modo que ocorre com as pessoas 

encaminhadas pelo Poder Público Municipal de Constantina – RS.”  

                                                            § Único- Fica o Poder Público Municipal de Novo Xingu 

igualmente autorizado a repassar, em parcela única o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos 

reais) referentes ao primeiro quadrimestre de 2013. 

     Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 18 de abril de 2013. 
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MARCELO KUSTER RAUCH 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 694/2013 

 

 

Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

 

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos Srs. Vereadores 

visa alterar a Lei Municipal 684/2013 de 11 de março de 2013. 

Primeiramente cabe ressaltar que a alteração consiste em aumento no 

valor a ser repassado a APAE o que se justifica em virtude do aumento no número de munícipes que 

estão matriculados na entidade.  

Outra questão relevante é que o valor constante na lei ora alterada é o 

mesmo praticado a 04 anos atrás e que agora fica reajustado pelo indexador IGPM. 

 

O valor do repasse único de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) é 

referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente ano, período pelo qual não 

repassamos valor algum pelos serviços prestados pela Entidade. 

Nestes termos e considerando a importância deste projeto para a 

população de nosso município, solicitamos a aprovação do mesmo e nos colocamos a disposição, 

como sempre, para maiores esclarecimentos. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – 

RS, aos 18 dias do mês de abril de 2013. 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 


