
CONVÊNIO Nº 001/2017 

 

  

Convênio que ente si celebram o Município de Novo Xingu e a 

Industria de Urnas Rigon Ltda, objetivando o repasse de 

recursos para auxílio no custeio do transporte de trabalhadores. 

 

 

Este convênio está sendo assinado em caráter precário, a fim de atender uma 

necessidade emergencial, até o término da análise jurídica do procedimento, 

especialmente com relação à Lei Municipal 819/2015. 

 

 

O município de Novo Xingu,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Emílio 

Knaak,  CNPJ sob o nº 04.207.526/0001-06, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Novo 

Xingu, neste ato representada pelo Exmo. Sr.  Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa Industria de Urnas Rigon Ltda, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.049.117/0001-71,  sediada na 

Rua Luiz Zanella, nº 200, Distrito Industrial, em Constantina – RS, neste ato representado 

pelo Sr. LEONARDO RIGON, portador de RG nº 1045719075 e CPF nº 641.454.410-87, 

doravante denominada simplesmente INDÚSTRIA, ajustam entre si o presente convênio, 

mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na 

forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 819/2015, de 16 de 

novembro de 2015. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente convênio tem por objetivo viabilizar o repasse de auxílio para o transporte dos 

trabalhadores contratados pela INDÚSTRIA,  que residem em Novo Xingu. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE 

O MUNICÍPIO repassará, mensalmente, o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), à 

INDÚSTRIA, como forma de auxílio aos trabalhadores. 

Parágrafo Único – O valor constante no cáput encontra-se corrigido nos termos do artigo 3º 

da Lei Municipal nº 819/2015. 

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E PRAZO DO REPASSE  

O MUNICÍPIO repassará os recursos em conta específica da INDÚSTRIA, conforme 

informado pelo seu representante legal, após o 10º dia útil do mês subseqüente a realização 

dos serviços e diante da apresentação da nota fiscal emitida pela empresa contratada.  

 

 



CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente acordo tem início em 10 de janeiro de 2017 e se findará em 31 de março de 2017. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 

As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Constantina para 

dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda do presente convênio. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) 

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 02(duas) testemunhas. 

 

 

                                            Novo Xingu / RS, em 02 de janeiro de 2017. 

         

 

 

 

 

_____________________________                    ______________________________ 

    JAIME EDSSON MARTINI            LEONARDO RIGON 

     Município de Novo Xingu         Indústria de Urnas Rigon Ltda 

 

 

 

 

 

1) TESTEMUNHA:   ---------------------------  2) TESTEMUNHA:-------------------------- 

     Nome: Gélcio Martinelli         Nome: 

     CPF: 933.969.960-20         CPF: 

 

 

 

 

 


