
    
 
 

 
 
 

    ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
             PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO  

 

PROJETO DE LEI Nº__________. 

LEI Nº ________ de __ de ______ de 2019. 

 

 

 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 6.328, 26 
de novembro de 2019, que “Autoriza o Poder 
Executivo celebrar parceria com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Osório - 
APAE e dá outras providências”. 
 
 

   

  Art. 1º Altera o artigo 3º da Lei Municipal n° 6.328, 26 de novembro 

de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo celebrar parceria com a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Osório - APAE e dá outras providências”, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

  “Art. 3°. A presente parceria terá vigência de 1º de dezembro de 2019 

a 28 de fevereiro de 2020, bem como ser denunciado a qualquer tempo, mediante 

termo escrito com trinta dias de antecedência.  

 

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, em 

____de_____________de 2019. 
    

     Prefeito 

 



    
 
 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO  

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 
  O Projeto de Lei que ora estamos encaminhando a egrégia Câmara 

para apreciação e posterior deliberação dos nobres Vereadores visa a alteração 

do artigo 3º da Lei Municipal n° 6.328, 26 de novembro de 2019, que “Autoriza o 

Poder Executivo celebrar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Osório - APAE e dá outras providências”.  

  A alteração proposta visa dilatar o prazo da parceria firmada entre as 

partes, estendendo-se até o dia 28 de fevereiro de 2020.  

  Justifica-se a alteração, visto que pelo encerramento do exercício 

financeiro, e que o recurso é proveniente de restituições de imposto de renda de 

pessoas físicas doadas ao CMDA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, não houve tempo hábil para realizar o empenho dos valores e o 

consequente repasse a APAE.  

  Pelos motivos acima expostos, solicitamos a aprovação do Projeto de 

Lei em regime de urgência. 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, em 27 de 

dezembro de 2019. 

 

    Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão 


