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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 

LEI MUNICIPAL Nº 616/2015 

De 23 de fevereiro de 2015.  

 

 

 

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CELEBRAR 

TERMO DE CONVÊNIO/COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DO MUNICIPIO DE ENTRE 

RIOS E CONFERE OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE, prefeito de Entre Rios, estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições legais decorrentes de seu mandato e em conformidade 

com a legislação vigente, FAZ SABER a Câmara Municipal de Vereadores 

votou, aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:  

 

 

 

Art. 1º - Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal  a firmar 

TERMO DE CONVÊNIO e/ou COOPERAÇÃO com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, do município de Entre Rios/SC, CNPJ nº 08.087.685/0001-67, com o 

objetivo de estabelecer entre as partes, compromissos destinados a atender a função social da 

entidade, tendo o reconhecimento desta, como entidade filantrópica sem fins lucrativos.  

 

§1º  - O Termo de Convênio e/ou Cooperação, visa atender e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas portadoras de necessidades especiais, de competência do 

município, contemplando ações e metas municipais, dentre os quais destaca-se:  

 

I - promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 

preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, 

buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; 

II - coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a 

política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs, promovendo, 

assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e 

filosófica do Movimento Apaeano;  

III - atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com 

deficiência, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional e pela Federação 

das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução;  
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IV - articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, 

políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras 

entidades no município, que defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer de seus 

aspectos; 

V - encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre 

assuntos referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras 

especializadas; 

VI - compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, 

estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos 

municipais competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; 

VII - promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas 

em relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a permanente 

formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na APAE; 

VIII - promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção 

da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa de direitos da pessoa com 

deficiência e de apoio e orientação à sua família e à comunidade; 

IX - estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços 

prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de 

eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; 

X - divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, no âmbito 

municipal; 

XI - prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de 

clientela na área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem; 

XII - promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, 

assistência social, esporte, lazer, visando à inclusão social da pessoa com deficiência. 

 

§2º - Considera-se “Excepcional”, “Pessoa Portadora de Deficiência” ou “Pessoa 

com Deficiência” aquela que apresenta perda ou alteração de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade 

e/ou necessidades que impliquem em atendimento especial, tendo como referência sua 

inclusão social. 

 

Art. 2º - A formalização do Termo de Convênio e/ou Cooperação entre as 

partes, estabelece que o município em contrapartida, para execução das atividades descritas no 

artigo anterior, fornecerá:  

 

§1º - Equipe de saúde compostas pelos seguintes profissionais:  

 

I – Fonoaudióloga; 
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II – Fisioterapeuta;  

III – Psicóloga;  

IV – Nutricionista;  

V – Assistente Social;  

 

§2º - Compromete-se ainda o município em ceder os funcionários que 

desempenham as seguintes funções:  

 

I – Agente de copa e cozinha;  

II – Agente auxiliar de serviços gerais;  

III – Agente de gestão operacional;  

 

§3º -  Também compromete-se o município em fornecer espaço físico destinado 

a abrigar a referida Associação, bem como Transporte Escolar, água, luz, telefone, internet, 

alimentação, entre outros.  

 

Art. 3º - A entidade conveniada deverá disponibilizar todas as informações a 

cerca dos serviços prestados em sitio de internet próprio, mural público, bem como encaminhar 

para o município, relatório circunstanciado de todos os serviços e atividades por ela prestada, 

durante a vigência do referido convênio e/ou cooperação.  

 

Art. 4º - O chefe do poder executivo, regulamentará a presente Lei, através de 

decreto executivo.  

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta  da 

dotação orçamentária vigente e futuras.  

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 610/2014, 577/2014 e 538/2013.  

 

Entre Rios/SC, 23 de fevereiro de 2015.  

 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 

prefeito 

  

 

 


