
:. :. e

U(l~

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, E DE OUTRO,
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIRROS MARISTELA,
JUQUITA E OZÓRIO MACHADO - AMOJ.

Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
em seu Órgão Administrativo, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, com
endereço à Rua Cel. Joaquim Neto, n? 333, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.192.898/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Paulo Cândido
da Silva, brasileiro, divorciado, empresário e de outro, ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DOS BAIRROS MARISTELA, JUQUITA E OZÓRIOMACHADO _
AMOJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 25.648.585/0001-81, com sede na Rua Antônio B.
da Silva, n° 50, Bairro Juquita, nesta cidade, ora representada por sua Presidente Sra.
Camila Magalhães Siqueira de Souza, inscrita no CPF sob o n" 050.082.696-07 e RO n°
MO 10.745.449, residente e domiciliada à Rua Maria Rezende Vilela, n" 37, Bairro Vila
Operária, neste município.

CONSIDERANDO, que a Associação dos Moradores
dos Bairros Maristela, Juquita e Ozório Machado - AMO] é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, políticos ou religiosos;

CONSIDERANDO, que a Associação dos Moradores
dos Bairros Maristela, Juquita e Ozório Machado - AMOJ tem por objetivo cultivar a mais
ampla e perfeita cordialidade entre os sócios, promovendo atividades sociais, culturais e
esportivas; zelar pela melhoria das condições de vida e do embelezamento dos bairros;
firmar convênios com associações, entidades religiosas, autarquias federais, estaduais e
municipais; promover e assistir pessoas carentes, etc.;

CONSIDERANDO, que em 21 de Julho de 1994, a
Associação dos Moradores dos Bairros Maristela, Juquita e Ozório Machado - AMOJ foi
declarada de Utilidade Pública através da Lei n° 2.587/94;

RESOLVEM celebrar o presente convênio, que se
regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto a mútua
cooperação entre os convenentes, visando um melhor atendimento às pessoas assistidas
pela AMOJ, através da concessão de subvenção do Município para custeio de despesas
com água, luz, telefone, material de escritório e limpeza, cama, mesa e banho,
medicamento, gêneros alimentícios e pagamento de pessoal.
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CLAUSULA SEGUNDA - PARTICIPAÇAO DOS CONVENENTES

competirá:
Para Consecução do enunciado na cláusula anterior,

I -AO MUNICÍPIO:

a) transferir os recursos financeiros a que se
refere a cláusula terceira, para aplicação em despesas administrativas da referida entidade;

b) coordenar, supervisionar e fiscalizar a
execução deste convênio;

recursos objeto deste convênio.
c) examinar e aprovar a prestação de contas dos

11 - À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS
BAIRROS MARISTELA, JUQUITA E OZÓRIO MACHADO - AMOJ:

convênio;

a) executar o objeto deste convênio;
b) prestar contas dos recursos objeto deste

c) arcar com quaisquer ônus de natureza
trabalhista, Previdenciária ou social, acaso decorrentes da execução deste Convênio;

d) manter arquivado por 5 anos toda a
documentação pertinente, disponível para fiscalização quando necessário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros, no valor global de R$ 5.000,00
(Cinco Mil Reais), para a execução do objeto deste convênio, estão consignados na
Dotação Orçamentária n° 02.13.01.08.244.0816.0.142.3350.43 - 0952 - Subvenções
Sociais / Manutenção do Convênio com a AMOJ serão repassados em 05 (cinco) parcelas
de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) nos meses de Junho à Outubro de 2011.

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO

O prazo de duração do presente convênio será da data
de sua assinatura até 31 de Dezembro de 201].

CLÁUSULA QUINTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

I - A Prestação de contas deverá ser feita através de
apresentação de Relatório, fornecido pelo município, comprovando a execução da
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despesas, através de copias dos documentos comprobatórios no prazo máximo de 30
(trinta) dias, após o recebimento de cada parcela;

poderão ser:
II - Os documentos comprobatórios de despesas

a) nota fiscal ou cupom fiscal, desde que tenha
identificação completa da entidade (nome, CNPJ, endereço) para material e prestação de
serviços de pessoa jurídica;

b) Recibo com CPF e RG do prestador de serviços e
descrição clara do serviço prestado, somente para prestação de serviços de pessoa física;

c) Faturas em nome da entidade.

In - Os documentos comprobatórios das despesas, não
poderão, em hipótese alguma, conter rasuras;

IV - As faturas, recibos, notas fiscais ou quaisquer
outros documentos comprobatórios de despesa deverão permanecer arquivados pelo
período de 5 anos.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

I - O presente convênio poderá ser rescindido
unilateralmente ou por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com prazo
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, sem que caiba o pagamento de qualquer
indenização pela(s) parte(s) que promover(em) a rescisão.

II - O convênio também poderá ser rescindo,
automaticamente, por inexecução total ou parcial de quaisquer de suas cláusulas ou
condições ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou
formalmente inexeqüível.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

Quando os recursos forem utilizados em finalidade
diversa da estabelecida neste instrumento e a prestação de contas não for apresentada no
prazo exigido, bem como não for executado o objeto da avença, ressalvada as hipóteses de
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a Associação dos Moradores dos
Bairros Maristela, Juquita e Ozório Machado - AMOJ deverá restituir o valor transferido
acrescido de juros e correção monetária, segundo o índice oficial, a partir da data do seu
recebimento.

CLÁUSULA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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CLÁUSULA NONA - FORO

Elegem os partícipes o foro da Comarca de Santa Rita
do Sapucaí como competente para dirimir quaisquer dúvidas supervenientes à assinatura
do presente convênio com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Para validade do que pelas partes foi pactuado, forma-
se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo assinadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Santa Rita do Sapucaí, 06 de Junho de 2011.

CAMILA M~ ALHÃES SIQUEIRA DE
SOUZA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES .DOS BAIRROS,

MARISTELA, JUQUITA E OZÓRIO
MACHADO - AMOJ

Testemunhas:

-~-
Nome: GEISA A. COSTA E SILVA
CPF: CPF 069150966 - 20

Nome:
CPF: PaIrk:Ia ScodeIer Azevedo

CPF:OJ9.n7.646-00

Car\a c.. costa
dOfaprocura 9""0026/ ~- QU
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