
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
Centro Acirninistrativo Arthur Pedro Willer 

TERMO DE CON VENIO 

TERMO DE CONVENIO que celebram entre si, de urn lado, AssociAcAo 

DOS CITRICULTORES DO VALE DO RIO CADEIA - VALECITRUS, inscrito noCNN sob n° 

92,124.106/0001-15, nests ato represertado por seu Presidents Paulo Cezar Mutzemberg, 

agricultor, casado, inscrito no OFF de n° 605.772.820-34 e portador da cedula de identidade de n° 

1043550324 e, de outro lado, o MUNIC1P10 DE PORTA°, pessoa juridica de direito publi c , nests 

ato representado por sua Prefeita em exercicio, Sra. Maria Odete Rigors, brasileira, viuval  

professora, inscrita no CPF sob n° 317.830_310-34 e portador da Cedula de ldentidade no 

7014728211 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada nesta cidade a Estada dos Correias, 

n'1310, dory ante designado simplesmente por MUNICIPIO, radiant e as clausulas e condicoes 

seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - 0 presente Terrno deConvenio ten por 

objetivo repassar a importancia total de R$ 8.070,75 (oito mil e setenta e nove reais corn setenta 

e cinco centavos), para aquisicao de mudas de acacia, eucahpto e frutiferas, conforms pedido 

em anexo, 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 referente repasse padre ser parcelado, 

entretanto quando totalizado o valor total do repasse, devera a Entidade prestar contas nos 30 

dial subseq Dente& 

CLAUSULA TERCEIRA - Sera de responsabildade da Entidade 

Conveniada a pagamento de qualquer inderizacao por danos causados a terceiros decorrentes da 

acao e omissao por parte de seus funcionarios quando do exercicio de suas funcoes, 

CLAUSULA QUARTA - As despesas decorrentes do presente convenio 

correrao por conta da s seguintes dots es orcamentanas: 812-3.3.50.430.1000000- Secretaria 

de Agriculture (contribuicOes), 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Mailer 

CLAUSULA QUINTA - Para dirimir eventuais cluvidas emergentes do 

Presente convenio, quando nao resoividos administrativamente, as partes elegem, de comum 

acordo, o ford da Comarca de Porta°, corn renUncia expressa a qualquer outro. 

E, per estarem assini juntas e acertadas, as partes lavram a presente 

instrumento em 03 Wes) vas de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo 

assinadas. 

Porta°, 7 de julho de 2006. 

Maria Odete Rigon 

Prefeita Municipal em exercicio 

Paulo C 	berg 

Presidents do VALECITRUS 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 


