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Executivo Municipal

a repassar auxÍlio linanceiro a título

de

contribuiÉo à APAE - Asoclação de Pôir e Mestres dos Excepcionais do
Municíplo dê AmÉre, e da outras providênclas.

a

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefêlto Munlcipô|, sânclono e

pÍomulgo a sêgulnte Lei.

Art.

19

- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Mestres dos

Excepcionais

-

APAE, com sede neste MunicÍpio e devidâmente inscrita na CNPJ sob nc 80.884.331/0001-70, para

atendimento

educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência)
e/ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência inteledual), que necersitam de apoio, nos termos do Edital
ns 01/2017 - Chamamento Público para Credenciamento de EmpÍesas Prestadoras desses serviços.

Art.

2'-

Fica

o Município autorizado a efetuar um repasse mensal de auxílio financeiro no valor de até

RS

4,000,00 (quatro mil

reais), nos termos acertados no Termo de Fomento a ser flrmado entre as partes,

Pará8rafo primelro - Desde já fica autorizada a revisão dos valores constantes neste artigo, anualmente, caso haja necessidade
de se restaurar o equilíbrio económico-financeiro e/ou para proÍrogar anualmente o contrato, nos prazos previstos no art.39
desta Lei, pelo índice do INPC,/lBGE.

AÍt.3e - o prazo deste Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, se acordes as panes até completar

60

(sessenta) meses, conforme Art. 57 da Lei de Licitaçôes.

Art.4r - O desvio da finalidade, a exploração inadequada,

bem como o descumpÍimento das condições impostas pelo

Município, importará na rescisão do convênio.

Art.59 -

Fica asseguÍada

ao Municipio a rescisão unilateral do convênig de coopeÍação quando

o

for atendido o interesse

público

art.

6q - Está Lei

em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

tá.io
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