
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE 

MUNICÍPIO DE PORTÃO E ASSOCIAÇÃO CORAL DE PORTÃO  

 

Termo de Fomento que celebram entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

PORTÃO/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Nesta Cidade, na Rua 9 de 

Outubro, 229, centro, inscrito no CNPJ sob n° 87.344.016/0001-08, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ RENATO DAS CHAGAS, brasileiro, casado, 

funcionário público aposentado, residente e domiciliado Nesta Cidade, na Travessa Fátima, 

101, Vila Aparecida, bairro Portão Velho, inscrito no CPF sob n° 285.212.500-83 e CI n° 

6021155277, expedida pela SSP/RS, doravante designado simplesmente 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e, de outro lado, a Organização da Sociedade Civil, 

ASSOCIAÇÃO CORAL DE PORTÃO, com sede Nesta Cidade, na Av. Brasília, 405, 

centro, neste ato devidamente representada por sua Presidente, Srª. TERESINHA DE 

JESUS DA SILVA ALBERTUNI, brasileira, casada, residente e domiciliada Nesta 

Cidade, na Rua Tupinambá, 183, bairro Ouro Verde, inscrita no CPF sob n° 363.770.150-

20 e CI n° 5055503923, expedida pela SSP/RS, doravante denominada como OSC, 

ajustam aditivo contratual mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objetivo o ato de prorrogação do prazo de 

vigência do Termo de Fomento, firmado entre a OSC e a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, respeitando-se o Plano de Trabalho e a Proposta de Trabalho, partes 

integrantes deste instrumento, a fim de estabelecer as condições para construir o senso 

artístico, crítico e social, desenvolver a integração envolvendo as particularidades no que 

se refere à escola, à comunidade e às instituições, formar e manter um grupo de canto de 

coral com participação da comunidade local. 

 

O presente instrumento tem como justificativa a valorização da diversidade 

cultural e da educação para a cidadania ativa.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 12 meses, a partir 

do mês de Janeiro de 2020, podendo ser prorrogado mediante solicitação da OSC, 

devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto. 

 

Os trabalhos constantes do presente Termo de Fomento terão inicio no mês 

de Março corrente, com encerramento previsto para Dezembro de 2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E RECURSOS 
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O valor mensal a ser percebido pela OSC permanece de R$2.400,00 (Dois 
mil e quatrocentos reais), totalizando ao final deste instrumento o valor global de até 

R$24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). 

 

As despesas decorrentes do presente instrumento serão suportadas com 

recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

NÚMERO SETOR SECRETARIA 

2300-333604101000000 Instituições de caráter 

assistencial, cultural e 

educacional 

SECET 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Termo de 

Fomento ora aditivado. 

 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes lavram o presente 

instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

  

 Portão/RS, 2 de Janeiro de 2020. 

      

 

 

 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

TERESINHA DE JESUS DA SILVA ALBERTUNI 

OSC 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 


