
PREFEFTURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

CONVENIO PARA PRESTAgA0 DE MUTUA COLABORAcAO ENTRE A 
ASSOCIAcA0 SPORT CLUBE GOIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTAO. 

ConvAnio para a prestacAo de mutua colaboragAo que entre si fazem a 
Associacdo Sport Clube Goias de Portao, CGC/MF n° 01.593.164/0001-32, 
doravante denominada CONVENENTE, neste ato representada pelo seu 
Presidente Juarez Gaetano, CIC n° 511.239.400-53, residente nesta cidade de 
Portao, no fim assinado e devidamente autorizado e, de outro lado, o Municipio de 
Portao, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Roberto 
Ruthner, CIC n° 122.085.740-87, a seguir denominado CONVENIADO. 

presente Convenio para Prestacao de Mutua Colaboracao é firmado mediante 
as seguintes clausulas e condicoes que as partes aceitam, ratificam e outorgam. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

presente Convenio tem por objeto a prestagao pelo CONVENIADO , de auxilio 
a CONVENENTE, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), visando 
a conclusao de melhoramentos de obras civis em suas dependencias, conforme 
segue: 

a) 0 CONVENIADO repassara em parcela Unica o valor acima mencionado 
CONVENENTE. 

b) 0 CONVENENTE colocara A disposicao do CONVENIADO, sem Anus, todas as 
dependencias do pavilhao social e quadra esportiva, para a ufilizacao da rede 
municipal de ensino do bairro formada pelas Escolas Municipais General Osorio e 
Machado de Assis. 

CLAUSULA SEGUNDA: 

presente Cant/Atli° fare parte como anexo A Lei Municipal n° 1017/98, corn a 
autorizacao especifica arrolada neste instrumento. 
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CLAUSULA TERCEIRA: 

Este Convenio tera a duracao de 12 (doze) meses, renovando-se 
automaticamente se, num prazo de 30 (trinta) dias anterior ao seu vencimento, 
nao for denunciado por nenhuma das partes. 

CLAUSULA QUARTA: 

Fica eleito desde ja o Foro da Comarca de Porta°, para a elucidacao de 
quaisquer controversies que possam surgir corn respeito ao presente Convenio, 
com remincia expressa a qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e conveniados, assinam o presente instrumento em 2 (dues) 
vias de igual teor e forma para que surtam todos os efeitos legais, na presence 
das testemunhas. 

Port50, em 26 de outubro de 1998. 
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