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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT)-6k0 
Centro Administrativo Arthur Pedro MOIler 

TERM° DE CONVENIO 

Termo de Convenio que celebram entre si, de urn !ado, a ASSOCIACAO CORAL 
DE PORT  AO . entidade civil sem fins lucrativos, objetivando o desenvolvirriento da arte do 
canto coral em nosso Municipio, corn sede neste Municipio, na Avenida Brasilia, 405, 
inscrita no CNN sob o thimero 08319.831/0001-32, neste ato representada per seu 
Presidente, Senhor Romeo Griebler, brasileiro, casado, residents e domiciliado nesta cidade 
e de outro lado MUNIC1PIO DE PORTA°, pessoa juridica de direito 	neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ELOI ANTONIO BESSON, brasileiro, 
residence e domiciliado nesta cidade de Porto, mediante as clausulas e condicOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OW ETO 
A finalidade do presente convenio é estabelecer a mutua colaboracdo entre o 

MUNICIPIO e a Associacao Coral de Porta°, visando ao desenvolvimento e manutencao 
das atividades artisticas fiesta conveniada.. 

CLAUSULA SEOUL DA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 
0 MUNICiP10 compromete-se a repassar mensalmente sub\ encao Associacao. no valor 
de R$ WO 00 ( urn mil e quatrocentos reais). 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAcOES DA ASSOCIACAO 
A APAE compromeie-se a: 

I- dedicar-se as suas atividades especificas. procurando atrair mais membros da 
comunidade e, sernpre que possivel, prestar servico social como ministrar aulas aos 
interessados, principalmente a adolescenies: 

II-depositar os recursos transferidos pelo Municipio em estabelecimento octal de 
credit°. em conta bancaria especifica: 

111-utilizar os recursos recebidos, berry como o resultado das aplicacoes financeiras, 
exclusivarnente no objeto do presente instrumento, vedado o sett emprego em finalidade 
diversa da estabelecida 

IV-prestar contas na forma da Lei, autorizadora desse Convenio, ficando 
condicionado a este procedimento a liberacao de nova parcela. 

- a Associacao compromete-se tambem a apresentar Plano de Trabalho e de 
Aplicacao de Recursos. 

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO 
0 presente convenio vi era a partir do dia 30 de outubro ate o dia 31 de dezembro 

de 2006. 

CLAUSULA QUINTA- DOS RECURSOS 
As despesas decorrentes do presente convenio correrao por coma da seguinte 

dotacao orcamentaria:589 33 60 41 00 00 00 00 —contribuicoes SEMEC 



PREFEITURA IVIUNICIPAL DE PORTA° 
Centro Ad min istrativo Arthur Pedro M Wier 

CLAUSULA SEM- DA RESCISAO 
A qualquer tempo o presente convenio podera ser rescindido por qualquer uma das 

partes . rnediante comunicacab par escrito corn antecedencia minima de 30 (trinta) dias. 
Podera ainda este instrumento, ser rescindido a qual quer tempo polo 

inadimplemento de quaisquer de suns clitusulas ou superveniencia de norma legal que o tonne 
inexeqUivel. 

CLAUSULA SETIMA: 
Para dirimir eventuais fividas emergentes do Presente convenio. quando ndo 

resolvidos administrativamenie. as panes elegem, de comurn acordo. o fora da Comarca de Porto. 
corn renuncia expressa a qualquer outro. 

por estarem assirn juntas e acertadas. a panes lavram o presente instrumento em 
03 (tits) vi as de igual tear e forma, na presenca das 	unhas abaixo assinadas. 
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