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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 2.462, DE 18 DE MAIO DE 1981. 
 
 

Autoriza a celebrar convênio com a Associação de Pais e 
Amigos dos excepcionais de Guarulhos. 

 
 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
 

   

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar com a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Guarulhos, convênio com a finalidade específica de atendimento ao menor 
excepcional. 

Parágrafo único. Fica fazendo parte integrante desta Lei o Anexo Único, referente ao 
convênio a ser celebrado. 

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Guarulhos, 18 de maio de 1981. 
 

NEFI TALES 
Prefeito Municipal 

 

Registada na Seção de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Guarulhos e 
afixada no lugar público de costume aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e um. 
 

ADELAÍDE AUGUSTA FERREIRA RAMOS 
Chefe de Seção de Expediente.  

 
Publicada no Jornal Folha Metropolitana de 22 de maio de 1981. 
Texto atualizado em 9/8/2016. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
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ANEXO ÚNICO 

Minuta de Convênio que entre si celebram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Guarulhos e a Prefeitura Municipal de Guarulhos para o fim especial de atendimento ao menor 
excepcional. 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos representada pelo seu Diretor-
Presidente, Sr. José Troyano e a Prefeitura Municipal de Guarulhos, representada pelo Prefeito 
Municipal, Prof. Néfi Tales, e na devida autorização contida na Lei nº 2.462, de 18 de maio de 1981, 
resolvem firmar o presente convênio para o fim especial de atendimento ao menor excepcional, nos 
termos das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos, terá sob a sua 
responsabilidade os menores matriculados atualmente na EEI Almeida Franco, em número de 43 
(quarenta e três), onde se compromete a dar atendimento pedagógico e iniciação em oficinas abrigada, 
oferecendo apoio e orientação aos familiares, visando integrar o menor excepcional na comunidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

A Prefeitura Municipal conveniente, terá sob a sua responsabilidade o fornecimento de 
pessoal necessário à execução do presente convênio, assim discriminado: 04 (quatro) Professores 
especializados em Educação Especial, 01 (uma) Professora especializada em Educação Física Infantil, 01 
(uma) merendeira, 01 (um) vigia e 01 (uma) serviçal. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

A Prefeitura Municipal conveniente, se obriga fornecer merenda escolar aos membros 
matriculados, conforme as normas estipuladas pela Chefia da Seção de Merenda Escolar, da Secretaria 
da Educação da PMG. 

CLÁUSULA QUARTA: 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos, se obriga acompanhar, 
controlar e avaliar o trabalho desenvolvido, registrando a frequência do pessoal cedido pela outra 
conveniente. 

CLÁUSULA QUINTA: 

No presente convênio, não será permitida a cobrança de quaisquer taxas ou tarifas. 

CLÁUSULA SEXTA: 

O presente convênio vigorará pelo período de 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado se 
assim convir às partes convenientes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

As partes convenientes elegem o Foro desta Comarca de Guarulhos para dirimir dúvidas 
oriundas do presente convênio. 

E por assim terem justo e decidido assinaram o presente convênio, também subscrito por 
duas testemunhas, como abaixo se vê. 

Guarulhos, .................................. 

Prof. NEFI TALES 
Prefeito Municipal 

 

Sr. JOSÉ TROYANO 
Associação de Pais e Amigos  

dos Excepcionais de Guarulhos. 
 



 

3 Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 
Lei Municipal nº 2.462, de 18/5/1981. 

Prof. MILTON LUIZ ZILLER 
Secretário da Educação 

 

Dr. JOSÉ PEDRO CHEBATT 
Secretário da SAJA 

 

ADELAÍDE AUGUSTA FERREIRA RAMOS 
Chefe de Seção de Expediente.  

 

1ª.   Testemunha: 

2ª.   Testemunha: 

 

 

 


