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CONVÊNIO Nº 002/2020 
 

Por este Termo de Convênio, o MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na Rua Sagrada Família, 533, inscrita no CNPJ sob o n° 91.987.669/0001-

74, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ADENIR JOSÉ DALLÉ; e, o MUNICÍPIO 

DE SANTA TEREZA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Itália, 474, Santa Tereza-RS, 

inscrita no CNPJ sob o n° 91.987.719/0001-13, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GILNEI 

FIOR, firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO, de acordo com o permissivo da Lei Municipal de 

Monte Belo do Sul, nº 1.491/2020; de 23/04/2020, e, Lei Municipal de Santa Tereza, nº 1.620/2020, 

de 06/05/2020,  mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Município de Monte Belo do Sul realizará transporte escolar de 

alunos do Município de Santa Tereza no trajeto Santa Tereza/Monte Belo do Sul até a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Caminhos de Aprender; Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Roman Ross; Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Migliorini; bem como para a Faculdade da Serra 

Gaúcha – FSG, Faculdade de Tecnologia – FTEC; Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves – CNEC; 

Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves; e, Universidade de Caxias do Sul – 

Campus Universitário da Região dos Vinhedos – UCS, de acordo com as necessidades geradas pelas 

respectivas matrículas em cada educandário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O Município de Santa Tereza ressarcirá ao Município de Monte Belo 

do Sul o valor correspondente do trajeto percorrido no território deste último, considerando o preço 

por Km (quilômetro) pago pelo Município de Monte Belo do Sul às empresas contratadas para tal 

fim, ou, se feito o transporte pelo veículo do Município, pelo mesmo valor equivalente ao pago 

àquelas, mediante a assinatura do instrumento próprio entre as partes ora conveniantes no início 

de cada ano letivo. 
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 Parágrafo Único: Em decorrência do previsto no caput desta cláusula, o preço a ser pago será 

decorrente do cálculo custo-quilômetro-aluno, a ser apresentado mensalmente pelo Município de 

Monte Belo do Sul ao Município de Santa Tereza. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas resultantes da execução deste convênio serão atendidas 

por dotação orçamentária própria do Município de Santa Tereza. 

 

CLÁUSULA QUARTA – O prazo da execução do objeto deste convênio será até 31/12/2020, 

podendo ser prorrogado por períodos anuais, enquanto se fizer necessário o transporte de alunos 

do Município de Santa Tereza para as escolas e universidades localizadas no território de Monte 

Belo do Sul e Bento Gonçalves. 

 

CLÁUSULA QUINTA – O presente convênio poderá ser rescindido com base na legislação 

vigente ou que venha regular diferentemente a matéria; ou, por conveniência das partes, mediante 

comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – As partes elegem a Comarca de Bento Gonçalves para dirimir dúvidas e 

conflitos sobre o presente instrumento. 

 

E por estarem assim justas e acertadas firmam o presente instrumento em duas vias de igual 

forma e teor. 

Monte Belo do Sul, aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte. 
  
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito de Monte Belo do Sul 

 
 
 

GILNEI FIOR 
Prefeito de Santa Tereza 


