
 
PROJETO DE LEI Nº 003/18, DE 09 DE JANEIRO DE 2018. 

 
Autoriza o Município, através do 

Poder Executivo, a alterar o Agente 
Organizador, bem como manter a adesão 
ao Programa Nacional de Habitação 
Rural, na forma que especifica e dá 
outras providências. 
 

ORLEI GIARETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO 
PEIXOTO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
de conformidade com a legislação federal vigente, bem como com a Lei 
Orgânica Municipal e com a Lei Municipal nº 1139/11, de 06 de dezembro 
de 2011, e: 

 
Considerando que o Município de Floriano Peixoto – RS 

entabulou Termo de Convênio com a Cooperativa de Crédito Rural 
Horizontes Novos de Novo Sarandi – CREHNOR (CNPJ nº 01.869.822/0001-
76) (doc. 01); 

Considerando que o referido Convênio tinha por objeto a 
implementação de programas habitacionais no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação Rural – Grupo de Renda 1 (um) – PNHR 1, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida no Município de Floriano Peixoto – RS, 
com edificação de 16 (dezesseis) unidades habitacionais; 

Considerando que o referido Convênio não fora integralmente 
concluído, em decorrência de intervenção judicial ocorrida junto ao Agente 
Organizador com o qual o Município mantinha Convênio; 

Considerando que, posteriormente, referido Agente Organizador 
teve decretada falência; 

Considerando que dois futuros beneficiários das 16 (dezesseis) 
unidades habitacionais acabaram por desistir do Projeto; 

Considerando que os 14 (quatorze) restantes estão com as suas 
construções inacabadas, conforme Planilhas de Levantamento de Serviço em 
anexo (doc. 02); 

Considerando que é necessário que o Município mantenha 
Convênio vigente para a conclusão do objeto do Convênio anterior e 
consequentemente das 14 (quatorze) unidades habitacionais faltantes; 

Considerando que não podem os Munícipes serem prejudicados 
pelos fatos ocorridos com o antigo Agente Organizador; 

Considerando que o grupo de beneficiários deliberou pela 
substituição da Entidade Organizadora, indicando a Cooperativa Central de 
Crédito Rural Horizontes Novos – CREHNOR CENTRAL (CNPJ nº 
05.879.577/0001-39) para conclusão do Projeto Habitacional, conforme 
cópia da Ata em anexo (doc. 03), uma vez que esta dispõe de todos os dados 
referentes ao Projeto até então executado, incluído controle de material já 
empregado e da progressão da execução das obras; 



Considerando que não pode a Municipalidade se omitir em 
auxiliar na busca de uma solução para o problema apresentado; 

Considerando que a firmatura do Convênio original ocorreu 
ainda no ano de 2011; 
 
      Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Município de Floriano Peixoto, através do Poder 
Executivo, autorizado a manter a adesão ao Programa Nacional de Habitação 
Rural – Grupo de Renda 1 (um) – PNHR 1, integrante do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, com a permissibilidade de alteração do Agente 
Organizador do Convênio Firmado pelo Município com a Cooperativa de 
Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi – CREHNOR (CNPJ nº 
01.869.822/0001-76), passando para a Cooperativa Central de Crédito 
Rural Horizontes Novos – CREHNOR CENTRAL (CNPJ nº 05.879.577/0001-
39). 
 
       Art. 2º - Fica mantida a faculdade do Município participar com 
contrapartida de serviços, na forma da disponibilidade de máquinas para 
terraplenagem e/ou de servidores ou, ainda, com contrapartida financeira a 
fundo perdido e/ou em forma de financiamento ao beneficiário, para 
posterior ressarcimento aos cofres públicos. 

 
Art. 3º - A contrapartida financeira, autorizada no artigo 

anterior, fica limitada à R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). 
 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas. 

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no 

local de costume, revogadas as eventuais disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO, 
RS, aos nove dias do mês de janeiro de 2018. 
 
 

ORLEI GIARETTA, 
Prefeito Municipal 



MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO 
PROJETO DE LEI Nº. 003/2018 

 
 
  Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
  Nobres Senhores Vereadores, 
 

Apraz-me cumprimentá-los e na oportunidade enviar o Projeto 
de Lei nº. 003/2018, que autoriza o Município, através do Poder Executivo, a 
manter a adesão ao Programa Nacional de Habitação Rural – Grupo de 
Renda 1 (um) – PNHR 1, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida, 
bem como alterar o Agente Organizador do Convênio Firmado pelo Município 
com a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi – 
CREHNOR (CNPJ nº 01.869.822/0001-76), passando para a Cooperativa 
Central de Crédito Rural Horizontes Novos – CREHNOR CENTRAL (CNPJ nº 
05.879.577/0001-39). 

 
As razões ensejadoras do presente Projeto de Lei estão descritas 

no corpo do próprio Projeto, além de serem de amplo conhecimento dos 
Nobres Senhores Vereadores. 

 
Esperamos, com a medida, possibilitar que sejam concluídas as 

habitações iniciadas ainda no ano de 2011 e ainda pendentes de conclusão. 
 
  Assim, pela importância, na certeza da costumeira atenção dos 
Senhores Legisladores, requeremos a aprovação do presente Projeto de Lei. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO, 
RS, aos nove dias do mês de janeiro de 2018. 
 
 

ORLEI GIARETTA, 
Prefeito Municipal 



TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FLORIANO 
PEIXOTO E A COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL HORIZONTES NOVOS 
DE NOVO SARANDI – CREHNOR CENTRAL. 
 

Nº ....../2018 
 
  O MUNICÍPIO DE FLORIANO PEIXOTO, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.289/0001-62, com 
sede na Rua Antônio Dall' Alba, nº 1166, deste município, por representação 
legal do Prefeito Municipal Senhor ORLEI GIARETTA, portador do CPF de nº 
362.128.570-91 e do Registro Geral número 9023029102, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Caramori, nº 1166, município de Floriano Peixoto, 
RS, doravante ora denominado Município, e a Cooperativa de Crédito Rural 
Horizontes Novos – CREHNOR Central, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.879.577/0001-39, com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 1597, 
município de Sarandi, RS, representada neste ato por seu Presidente Senhor 
VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, portador do CPF de nº 275.864.130-53 e 
do Registro Geral número 1017170372, residente e domiciliado na Avenida 
Expedicionário, nº 983, Apto. 983, município de Sarandi, RS, assim definido 
pelo respectivo Estatuto Social e correspondente instrumento da eleição, 
doravante denominado simplesmente de Agente Organizador, celebram o 
presente Termo de Convênio, com fundamento nas Leis Municipais 
autorizadoras 1139/11, de 06 de dezembro de 2011, e nº xxxx/18, de xx de 
xxxxxxxx de 2018, fazendo-o com base nas seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O presente Convênio tem por objetivo a conclusão da 

implementação de programas habitacionais no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação Rural – Grupo de Renda 1 (um) – PNHR 1, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida no Município de Floriano Peixoto, RS, 
sendo 14 (quatorze) unidades habitacionais, conforme Planilhas de 
Levantamento de Serviço em anexo (doc. 01). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DA CREHNOR 
a) Disponibilizar ao MUNICÍPIO os projetos de engenharia, 

arquitetura, hidráulico, elétrico e orçamento para a edificação de moradias 
populares de 45,97 m² em operações financeiras coletivas. 

b) Disponibilizar o Projeto Técnico Social e capacitar técnicos do 
MUNICÍPIO para a sua implantação, bem como disponibilizar material 
didático necessário. 

c) Disponibilizar o Sistema de Informática para cadastramento 
dos beneficiários e acompanhamento das medições das obras. 

d) Nas operações financeiras coletivas, encaminhar a 
documentação necessária, de acordo com os programas habitacionais 
existentes e disponíveis pelos agentes financeiros relativos à habilitação. 

e) Vistoriar e acompanhar a edificação das obras, quando houver 
necessidade ou por solicitação do MUNICÍPIO. 



f) Empenhar-se, juntamente com o MUNICÍPIO, na obtenção de 
recursos dos órgãos estaduais, federais e bancos, para a viabilização de 
recursos financeiros para habitação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO 
a) Repassar a importância conveniada, conforme Cláusula 

Quarta do presente convênio. 
b) Organizar e executar o processo de inscrição, seleção e 

classificação dos beneficiários e fazer o encaminhamento à Crehnor. 
c) Disponibilizar engenheiro ou profissional habilitado para 

assinar as ARTs e acompanhamento das obras, se necessário. 
d) Auxiliar na execução do Projeto Técnico Social, através de 

profissionais habilitados. 
e) Disponibilizar pessoal para acompanhamento dos técnicos da 

CREHNOR na vistoria das obras. 
f) Disponibilizar a documentação necessária para a consecução 

de novos convênios e parcerias destinadas a programas habitacionais. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS PARA REPASSE 
O valor a ser repassado pelo MUNICÍPIO, para cada habitação a 

ser construída, será de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), a título de 
contrapartida, sendo repassado quando do início das obras de cada grupo, 
mediante apresentação de recibo da CREHNOR. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os Recursos previstos à execução do presente Convênio correrão 

por conta de dotação orçamentária consignada. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO BENEFICIÁRIO 
Para cada unidade habitacional executada através dessa 

parceria, os beneficiários ficarão responsáveis pelo pagamento do valor de R$ 
1.700,00 (um mil e setecentos reais), à CREHNOR, antes do início das obras 
de cada grupo, mediante a formalização de instrumento contratual próprio 
entre a CRENOR e o Beneficiário. 

Em caso de pagamento parcial ou integral deste valor ao antigo 
Agente Organizador, os beneficiários ficam dispensados de efetuar o 
respectivo pagamento, respondendo apenas pelo pagamento do valor ainda 
remanescente. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 
O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) 

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
acordo entre as partes, até o limite da Lei Federal nº 8666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 
O presente Convênio poderá ser rescindido por qualquer das 

partes, independente de notificação judicial ou extrajudicial, em caso de 



descumprimento total ou parcial, ou mediante comunicação prévia de 30 
(trinta) dias, devidamente fundamentada. 
 

CLÁUSULA NONA – DA MODIFICAÇÃO DO CONVÊNIO 
O presente convênio poderá ser modificado a qualquer tempo, 

com a concordância de todos os signatários, cumpridas as exigências legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Getúlio Vargas, com renuncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
E, por estarem justas e conveniadas, as partes acima 

identificadas ratificam o presente instrumento, fazendo-o em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma para um só efeito. 
 

Floriano Peixoto, RS, xx de janeiro de 2018. 
 
 
 
ORLEI GIARETTA,    VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, 
Prefeito Municipal.    Presidente CREHNOR Central. 
C/ CONVENENTE    C/ CONVENIADA 
 
Registre-se. 

 


