
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MCJLLER 

TERMO DE CONVENIO 
ENTRE 0 MUNICIPIO DE PORTAO E 

A ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JORGE 

Termo de Convenio que entre si'celebram o Municipio de Porta°, neste ato representado 
pelo senhor Prefeito Municipal, Carlos Roberto Ruthner, brasileiro, separado 
judicialmente, inscrito no CIC sob n.° 122.085.740-87, doravante denominado 
simplesmente MUNICIPIO e a Associacao Comunitaria sao Jorge, inscrita no CNPJ 
sob n.° 92.123.082/0001-80, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Aldemir 
Henrique Thiel, residente e domiciliado neste Municipio de Porta°, a seguir 
denominada ASSOCIACAO, mediante as seguintes clausulas e condieoes, que as 
partes aceitam, ratificam e outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

O presente Termo tern por objetivo o repasse de verbs no valor de R$ 960,00 
(novecentos e sessenta reais), pelo MUNICIPIO a ASSOCIACAO, para que a 
comunidade da Vila sao Jorge possa fazer reformas nas instalaeoes da Associacao 
Comunitaria, contribuindo pars a construed° de banheiros, conforme Lei Municipal n.° 
1.140, de 25 de Agosto de 2000, tendo em vista o interesse public° a social, dando 
melhores condie,Oes para a comunidade local, atraves da associacito comunitaria. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A ASSOCIACAO devera prestar contas da verbs repassada, apos 30 (trinta) dies do 
recebimento do valor total do repasse. 

CLAUSULA TERCEIRA 

A ASSOCIACAO compromete-se a empregar os recursos financeiros repassados 
exclusivamente na reforms das instalaeoes da associaedo comunitaria, para melhorar e 
aumentar o atendimento na parte social, favorecendo a comunidade local. 

CLAUSULA QUARTA 

descumprimento por qualquer das partes, das obrigacOes assumidas neste Convanio, 
implicara na sus rescisao, independents de outras cominaeoes legais. 
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CLAUSULA QUINTA 

0 desvio da finalidade prevista por este Convenio acarretari a proibicao da concessAo 
de novo auxilio pelo MUNICIPIO A ASSOCIACAO, pelo prazo de 2 (dois) anon. 

CLAUSULA SEXTA 

As parses elegem o Foro da Cbmarca de Portiho para dirimir as &vides decorrentes 
deste Convenio. 

E assim, por estarem justas e conveniadas, as partes assinam este Termo de Convenio 
em 3 (tees) vies de igual teor e forma, na presence de 2 (dues) testemunhas. 

Porta° (RS), em 28 de Agosto de 2000. 

ef 
Carkerto Ruthner 

P eit. Municipal 

Aldemi 	'que Thiel 
Assoc. am. io Jorge 

Testemunhas: 


