
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

TERMO DE CONVENIO 

Termo de Convenio que entre si celebram, de urn lado o Municipio de Porta°, 
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Carlos Roberto Ruthner, brasileiro, 
separado judicialmente, CPF no 122.085.740-87, residente nests Cidade, 
devidamente autorizado, doravante denominado MUNICIPIO e, de outro lado, a 
Associacao dos Citricultores do Vale do Rio Cadeia - VALECITROS, corn sede 
em Sertao Capivara, Porta°, inscrita no CGC no 92.124.106/0001-15, 
representada por seu Presidente, Sr. Paulo Cezar Mutzenberg, brasileiro, 
casado residente nesta Cidade, doravante denominada ASSOCIACAO, 
mediante as seguintes clausulas e condicoes: 

MET() DO CONVENIO 

presente termo tern por objetivo o repasse de verba no valor de R$ 5.995,00 
(cinco mil novecentos a noventa e cinco reais), pelo MUNICIPIO, 
ASSOCIACAO, para aquisigao de mudas de arvores frutiferas, conforme Lei n° 
1067/99, tendo em vista o interesse public° e social, bem como os beneficios 
que advirao para a comunidade portonense. 

CLAUSULA PRIMEIRA 

MUNICIPIO compromete-se a repassar o valor de R$ 5.995,00 (cinco mil 
novecentos e noventa a cinco reais) a ASSOCIAQAO em urns s6 parcels. 

Paragrafo Unico — A ASSOCIACAO devere prestar contas da verba repassada, 
decorridos 30 (trinta) dias do recebimento da mesma. 

CLAUSULA TERCEIRA 

A ASSOCIAQAO compromete-se a empregar a verba repassada 
exclusivamente na aquisicao de mudas de arvores frutiferas, pars aumentar e 
melhorar a producao de frutas. 

CLAUSULA QUARTA 

descumprimento por qualquer das partes, das obrigacoes assumidas neste 
Convenio, implicara na sua rescisao, independente de outras cominacaes legais. 



PREFEMJRA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MOLLER 

CLAUSULA QUINTA 

0 desvio da finalidade prevista por este Convanio acarretara a proibicao da 
concessao de novo auxilio pelo MUNICIPIO a ASSOCIACAO, pelo prazo de 2 
(dois) anos. 

CLAUSULA SEXTA 

As partes elegem o Foro da Comarca de Portao para dirimir as clOvidas 
decorrentes deste Convenio. 

E assim, justas e conveniadas, as partes assinam este Termo de Convenio em 
2 (duas) vies de igual teor e forma, na presence de 2 (duas) testemunhas. 

Porta°, 21 de junho de 1999. 
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