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TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2014. 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

PEDRA PRETA MT E A ASSOCIAÇÃO 
DE RÁDIO COMUNITÁRIA VALE DO 
JURIGUE, PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICAM. 
 

 
 

      O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA MT, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Fernando Correa da 
Costa, nº 940, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.773.942/0001-09, neste ato 

representado pela Prefeita Municipal, Sr.ª Mariledi Araújo Coelho Philippi, 
brasileira, casada, cumprindo atualmente o mandato de Prefeita de Pedra Preta 

MT, portador do RG nº 148.027 e do CPF nº 468.902.971-72, residente e 
domiciliada à Rua Sergipe, nº 552 no município de Pedra Preta MT, denominado 
de CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITÁRIA VALE DO 

JURIGUE, inscrita no CNPJ sob o n. 05.920.307/0001 – 24, entidade de interesse 
público (artigos 3° e 4°, Lei nº. 9.612/98), localizada a Rua Porto Murtinho, n.º 

732, PEDRA PRETA – MT, representada por sua presidente, Senhora Lourença 
Ribeiro da Silva, portadora do CPF n. 822.903.261-00, residente e domiciliada 
nesta Cidade, à Rua Porto Murtinho, n.º 732, doravante denominada 

CONVENENTE, resolvem celebrar o presente convênio, que reger-se-à pelas 
cláusulas seguintes, e subsidiariamente pelo Estatuto Social do conveniado, que 

integra o presente Termo de Convênio: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO 

O presente convênio tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 
do objeto conveniado, descrito na Cláusula Segunda, constante deste 

instrumento, regendo-se pela Lei Municipal, nº 765/2014, de 12 de Março de 
2014 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras das obrigações e 
responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

Constitui objeto deste Convênio, a concessão de subvenção social a entidade 
acima mencionada, a título de apoio cultural, visando à conjugação de esforços 
para a manutenção de suas atividades de radiodifusão comunitária para viabilizar 

o serviço comunitário de radiodifusão instalado no Município, realizando 
publicidade institucional de interesse do Município e das Associações, entidades de 

classes e Organizações não Governamentais radicadas em Pedra Preta, 
especialmente quando se tratar de informações de caráter social e educativo, 
como campanhas desenvolvidas pelo Poder Público Municipal para atender aos 

interesses da Comunidade local, entre outras.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR A SER PAGO 
O Município de Pedra Preta efetuará repasse de R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) a ser pago até o quinto dia útil de cada mês, à Associação 
Comunitária Rádio Vale do Jurigue para atingir os fins propostos nesta Lei. 

 
CLÁUSULA QUARTA: - DA RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE 
 

A entidade convenente compromete-se:  
  

I - Manter suas finalidades de divulgação de matérias e notícias de interesse da 
coletividade e das comunidades do Município, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos, através do serviço de utilidade pública prestado 

pela rádio comunitária, de importante papel social na medida em que funciona 
como veículo informador aos munícipes, entre as quais a divulgação de ações de 

saúde, educação, assistência, esporte, cultura e, especialmente, cidadania às 
pessoas, bem como na divulgação de campanhas educativas, de cunho social e 
informativa;  

  
II – Utilizar os recursos financeiros, bem como o resultado das aplicações 

financeiras, exclusivamente no objetivo deste instrumento, nos termos da lei 
autorizativa, vedado o seu emprego em finalidade diversa da estabelecida;  
  

III - Prestar contas dos valores recebidos, na forma da legislação e das resoluções 
e instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

  
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas oriundas da execução do presente Convênio, estão previstos na 
seguinte dotação prevista em lei: 

03– SECRETARIA GERAL DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO. 
001 - SECRETARIA GERAL DE COORD. E ADMINISTRAÇÃO. 
2472200032.214 – SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO  
335043000000 – Subvenções Sociais     R$. 54.000,00 
   TOTAL GERAL     R$. 54.000,00 
 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O presente Convênio terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua 

assinatura, prorrogável por mais 01 (um) ano, de acordo com interesse da 
Administração e mediante termo aditivo. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

Será objeto de Termo Aditivo qualquer alteração julgada necessária pelos 
signatários do presente Convênio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O presente Convênio poderá ser rescindido de comum acordo pelas partes 
signatárias, ou unilateralmente, mediante notificação da Concedente ao 

Proponente, com prazo nunca inferior a 30(trinta) dias antes do exercício 
seguinte; como estabelece o art. 29 do Estatuto Social Proponente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pedra Preta/MT para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes do presente Convênio. 
Por estarem as partes de acordo e conveniadas, assinam o presente Termo de 

Convênio em 02(duas) vias de igual teor e forma na presença de 02(duas) 
testemunhas. 
 

Pedra Preta-MT, 13 de Março de 2014. 
 

 
 

MARILEDI ARAUJO C. PHILIPPI 

PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA 
PRETA-MT 

 

 

 
 

      
ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITÁRIA VALE DO JURIGUE 

 
 
 

 
 

 
Testemunhas: 
                                                                

______________________                           _______________________ 
Nome:                  Nome: 

CPF:                     CPF: 
 

 


