
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

CONVENIO PAM PRESTAUAO DE MUTUA COLABORAUAO ENTRE 0 TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL E 0 MUNICIPIO DE PORTAO. 

CONVENIO PARA A PRESTACAO DE MUTUA COLABORACAO que fazem entre si, 
corn base nos atos constantes no procesSo n° 	 , de um lado o TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, Orgao do Poder Judiciario Federal, 
sediado nesta capital, na ma Duque de Caxias no 350, CGC/MF n° 00509018/0019-42, 
doravante denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Elvio Schuch Pinto, brasileiro, casado, magistrado, CIC n° 027.204.500-
49, Carteira de Identidade n° 2009166766, no fim assinado a devidamente autorizado, e 
de outro lado o MUNICIPIO DE PORTAO, representado por seu Prefeito, Sr. Carlos 
Roberto Ruthner, brasileiro, casado, CIC n° 122.085.740-87 , Carteira de Identidade n° 
4029136233, doravante denominado CONVENIADO. Ficam os convenentes sujeitos as 
normas previstas na Lei 8.666/93, e alteracoes posteriores, no que couber, a ainda as 
clausulas firmadas neste instrumento. 

presente Convenio de Prestacao de Mania Colaboracao a tirmado mediante as 
seguintes clausulas e condicoes que as pades aceitam, ratificam a outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

presente Convanio tem por objeto a prestacao pelo CONVENIADO de auxilio ass 
Cartorios Eleitorais do interior do Estado, visando possibilitar o funcionamento do 
Cartorio Eleitoral e a realizacao de eleicoes, conforme segue: 

a) o CONVENIADO se compromete a ceder funcionados de Quadro prOprio ao Juizo 
Eleitoral, em mimero suficiente para o atendimento dos servicos. Esta avaliacao devera 
ser fella de comum acordo entre o Juiz Eleitoral e o Prefeito Municipal ou seu 
representante legal; 

b) Em anos de eleicao sera., colocados pelo CONVENIADO a disposicao do 
CONVENENTE, viaturas e combustivel, destinados ao atendimento dos servicos 
eleitorais, em minter° a ser acertado entre o Prefeito Municipal e o Juiz Eleitoral, corn 
antecedancia minima de 30 (trinta) dies da data das eleigfies; 

c) Durante a eleicao e a apuracao de votos haver& por parte do CONVENIADO, a 
prestagao de auxilio financeiro destinado a alimentacao das pessoas requisitadas e 
nomeadas para prestar servicos a Zona Eleitoral, cujas necessidades financeiras 
deserts ser previstas corn antecedfincia minima de 30 (trinta) dias da data das eleicoes. 

d) Todo e qualquer auxilio sera suportado pelas Prefeituras conveniadas que integram a 
Comma proporcionalmente ao seu eleitorado, e sera administrado pelo Executivo 
Municipal relativamente ao seu recebimento, uso, liquidacao da despesa, pagamento e 
prestacao de contas. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DESPESA 

0 presente Convenio sera executed° sem onus para a Justice Eleitoral. 

§ 1° - 0 orgamento do CONVENIADO contera dotage° para atender as despesas de 
responsabilidade do Municipio, decorrentes da execucao deste Convenio. 

§ - Para o presente exercicio, se necessario, sera aberto credito suplementar. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

0 prazo de validade deste Convenio vigorara a partir da sua aprovecao pela Camara 
Municipal ate 31 de outubro de 1998. 

CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO 

O extrato do presente Convenio sera publicado de acordo com a forma usual de 
publicidade dos atos do Municipio e no Diario Oficial da Uniao. Neste ultimo caso, a 
despesa sera de obrigacao do CONVENENTE. 

E, por estarem de pleno acordo corn as clausulas e condigoes estabelecidas, firmam o 
presente Convenio, o CONVENENTE e o CONVENIADO, na presence de dues 
testemunhas. 

Porto Alegre, 	de 	 de 1998. 

Desembargador Elvio Schuch Pinto 
Presidente do THE/RS 

Caos Roberto Ruthner 
Prefeito Municipal de Porta() 

TESTEMUNHAS: 

NOMES: 	 ENDERECOS: 


