
PREFEIRJRA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

TERMO DE CONVENIO 

Termo de Convenio que entre si celebram, de urn lado a ASSOCIAQAO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS — APAE, corn sede na rua Paraiba n° 87, em Portao-
RS, inscrita no CGC-MF sob n° 92.123.306/0001-53, representada pelo seu 
Presidente, Sr. Hennque da Silva Flores, CPF n° 385.647.500-15, brasileiro, casado, 
dentists, domiciliado na rua Not no 94, Portao-RS, a seguir denominada simplesmente 
APAE, e de outro lado o MUNICIPIO DE PORTAO, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, SR. CARLOS ROBERTO RUTHNER, CPF n° 222.085.740-87, 
brasileiro, separado judicialmente, domiciliado na rua Sete Lagoas, s/n°, em Portao-
RS, devidamente autorizado pela Lei Municipal n° 1085/99, de 21.09.1999, doravante 
denominado simplesmente MUNICIPIO, mediante as seguintes clausulas e condicOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

A finalidade do presente convenio A estabelecer a mUtua colaboracao entre o 
MUNICIPIO e a APAE, visando a prestagao pela APAE, de atendimento a criancas 
portadoras de deficiencia fisica e mental, residentes no terrttOrio do MUNICIPIO. 

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 

0 MUNICIPIO compromete-se a: 

I — alocar recursos humanos na forma de 3 (tres) cargos de Professor e 1 (urn) cargo 
de motorista, tendentes a tomar possivel a execucao do presente convanio; 

II — repassar mensalmente a APAE, por um periodo de 4 (quatro) meses, a quanta de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pars cobertura de despesas com material e services de 
terceiros; 

III — colaborar em todas as suas instandas, pars que sejam atingidos os objetivos 
propostos; 

IV — alocar resumes humanos necessarios e suficientes pars a ampliacao da sede da 
APAE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA APAE 

A APAE compromete-se a: 

I — ministrar aulas especiais de alfabetizacao, bem corns oferecer atendimento total a 
criancas excepcionais de Portao; 
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Paragrafo Onico - A atividade curricular sera desenvoNida segundo as exigencies 
pedagogicas estabelecidas pars os alunos excepcionais. 

II - depositar os recursos transferidos pelo MUNICIPIO em estabelecimento oficial de 
credit°, em conta banceria especifica; 

III - utilizer os recursos recebidos, bem como o resulted° das apficagoes financeiras, 
exclusivamente no objeto do presente instrumento, vedado o seu emprego em 
finalidade diverse da estabeledda; 

IV - prestar contas mensalmente da verba recebida, ficando condicionado a este 
procedimento a liberaceo de nova parcela. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO 

O presente convenio entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, corn vigencia 
ate 31 de dezembro de 1999. 

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes do presente convenio correreo a conta das seguintes 
dotacOes orcamentarias: 

2012 - Secretaria de Educacao, Culture e Desporto - 3.1.1.1 - Pessoal Civil 
2029 - Secretaria de Obras e Viacao - 3.1.1.1 - Pessoal Civil 
2042 - Secretaria de Aga° Social - 3.1.1.1 - Pessoal Civil 
2042 - Secretaria de AO° Social - 3.2.3.1 - SubvenoOes 
Sociais 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

A qualquer tempo o presente convenio podera ser rescindido por qualquer uma das 
partes, mediante comunicacao por escrito corn antecedencia minima de 30 (trinta) 
dias. 

Podera ainda este instrumento ser rescindido a qualquer tempo pelo inadimplemento 
de quaisquer de suas clausulas ou superveniencia de norma legal que o tome 
inexeqUivel. 

Paragrafo Onico — No caso de rescinds dente convenio, os saldos financeiras 
remanescentes, inclusive os provenientes de aplicacOes financeiras realizadas, sera° 
devolvidos pela APAE ao MUNICIPIO, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias. 
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CLAUSULA SETIMA — DO FORO 

As partes elegem o Faro da Comarca de Porta° para dirimir quaisquer clitvidas e 
divergencies resultantes do presente instrumento, quando nao resolvidas 
administrativamente. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes lavram o presente instrumento em 
03 (ties) vies de igual teor e forma, nu presence das testemunhas abaixo assinadas. 

Porta°, 21 de setembro de 1999. 

17 4  CARL S OBERTO RUTHNER 
Prefeito Municipal 
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HENRIQUE A SILVA FLORES 
Presid nte da APAE 


