PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 014/2017
Primeiro Aditivo ao Termo de Fomento nº 014/2017 que entre
si celebram o Município de Salinas e a Associação Hope of the
Future.
Primeiro Aditivo ao Termo de Fomento nº 014/2017 que entre si celebram, de um lado o Município de
Salinas, através do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente - FIA com sede na Rua Joaquim
José Pereira Neto, 80 - centro, na cidade de Salinas / MG, inscrito no CNPJ sob o n° 17.834.014/000103, doravante denominado Município, neste ato representado por seu Prefeito, José Antônio Prates,
e de outro lado a Associação Hope of the Future, sediada na Rua Esmeralda, 131, Bairro Progresso
– Salinas/MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.183.206/0001-02, neste ato representado por Mônica
Miranda de Oliveira, doravante denominado entidade, mediante as cláusulas e condições seguintes,
em conformidade com a Lei Federal 13.019/2014 e alterações posteriores, tem entre si pactuado o
presente Termo aditivo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Por este instrumento e na forma ajustada, as partes resolvem modificar a
Cláusula Oitava do Convênio firmado em 21.08.2017.
CLAÚSULA SEGUNDA – Para efeito de utilização da totalidade dos recursos financeiros constantes
na cláusula segunda do Projeto “Cidadania e Artes”, fica prorrogado o prazo de vigência do Termo
de Fomento 014/2017 para vencer em 31.01.2018.
Parágrafo único: Fica anexada a este termo parecer jurídico que fundamentou a presente prorrogação.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do Termo de Fomento
ora mencionado, que não tenham sido alteradas por este termo aditivo e que com ele sejam
compatíveis.
E por estarem assim justos e acordados assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também os subscrevem para todos os efeitos legais.
Salinas/MG., 29 de dezembro de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PRATES
Prefeito Municipal

ELGE VALÉRIA FERREIRA MORAIS
Secretária M Desenvolvimento Social

MÔNICA MIRANDA DE OLIVEIRA
Presidente da Associação Hope of the Future
TESTEMUNHAS:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________

