
 LEI MUNICIPAL Nº 867/2017, de 07 de abril de 2017. 

 

Revoga a Lei Municipal nº 800/2015, autoriza o Executivo Municipal a 

celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Constantina, a abrir crédito especial, a repassar 

recursos e dá outras providências. 

JAIME EDSSON MARTINI, 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 autorizado a celebrar Termo 

de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Constantina, pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ sob nº 04.170.079/0001-50, com sede na Avenida Presidente Vargas, em Constantina 

/ RS. 

 

Art. 2º - O Termo de Colaboração, de que trata o artigo 1º da presente 

Lei, poderá ser renovado anualmente e terá o objetivo de repassar recursos para custear despesas 

previstas em Plano de Trabalho, para dar atendimento à pessoas com deficiência intelectual e múltipla, 

residentes em Novo Xingu / RS. 

 

Art. 3º - Para custear as despesas da presente Lei no exercício financeiro 

de 2017, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o seguinte crédito especial: 

 

06   - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
06.05   - Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais 
2.154   - Apoios às Atividades da APAE de CONSTANTINA 

3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais......................................................................... R$ 40.000,00 

 
Art. 4º - Servirão de recursos para cobrir a abertura do crédito especial 

descrito no artigo anterior, os pertinentes a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

 
99   - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99.01   - Reserva de Contingência 
9.001   - Reserva de Contingência Recursos Livres 

9.9.9.9.99.00.00.00 - Reserva de Contingência................................................................ R$ 40.000,00 

 

Art. 5º - O município alocará, anualmente, recursos em seus orçamentos, 

a fim de custear as despesas com a assinatura do respectivo Termo de Colaboração. 



Art. 6º - A viabilização da assinatura do Termo de Colaboração e 

consequente repasse dos recursos estão condicionados a aprovação, pelo Poder Executivo Municipal, 

de Plano de Trabalho a ser apresentado pela Associação, a cada ano, nos termos da Lei Federal nº 

13.019/2014. 

Art. 7º - A Associação deverá prestar contas dos recursos recebidos, com 

documentos que comprovem a sua boa e regular aplicação, de acordo com a legislação vigente, 

especialmente a Lei Federal nº 13.019/2014, além do constante no termo de colaboração, que terá 

como base o Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo Executivo Municipal. 

Paragrafo Único – A Administração Pública deverá manter, em seu sítio 

oficial na internet, cópia do Termo de Colaboração realizado com a associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Constantina e o respectivo plano de trabalho, até cento e oitenta dias após o 

respectivo encerramento. 

    Art. 8º - O repasse dos recursos será de forma mensal, conforme deverá 

estar especificado no Plano de Trabalho. 

 

    Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, através de 

decreto, no que couber, caso entenda necessário. 

 

Art. 10 - Fica revogada a Lei Municipal nº 800/2015. 

 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

07 de abril de 2017. 
 

  

JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal 

 

Registra-se e Publica-se 
 
 
 
DILAMAR CEZAR CONTERATO 
Sec. da Adm. Plan. E Finanças 


