
LEI MUNICIPAL Nº 545/2009, de 18 de dezembro de 2009. 

  

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a 

COOPERHAF (Cooperativa de Habitação dos Agricultores 

Familiares) e dá outras providências. 

 

 

 

  ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em 

Exercício de Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal e de acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

convênio com a COOPERHAF (Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares). 

 

Art. 2º - O presente convênio tem por objetivo a implementação 

de programas habitacionais no Município de Novo Xingu - RS. 

 

Art. 3° - É parte integrante da presente lei  a Minuta de Convênio 

em  anexo. 

Art. 4° - Servirão de recursos para cobrir as despesas decorrentes 

da presente lei, a abertura do seguinte Crédito Especial: 

 

07    - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 



07.01    - DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

07.01.2.040   - Manutenção Convênio COOPERHAF 

3390.39.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J.  R$  8.000,00 

 

 

 

     Art. 5º - Servirão de Recursos para cobrir a abertura do Crédito 

Especial de que trata o artigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária: 

 

09    - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

09.09    - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

09.09.9001   - Reserva de Contingência 

9999.99.99.99.00.0001 - Reserva de Contingência   R$ 8.000,00 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, aos 18 dias do mês de dezembro de 2009. 

 

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 
 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

DORIVAL WALFRID WERHAUSEN 

  Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA DE CONVÊNIO 

    N°: ........................... 

 

CONSTRUÇÃO HABITACIONAL 

 

  

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE................... E A COOPERATIVA DE HABITAÇÃO 

DOS AGRICULTORES FAMILIARES – COOPERHAF, NA FORMA 

ABAIXO: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE...............,  pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF. sob n.º.............., com sede na Rua............., n........, Centro, CEP 99.895-000, na cidade de 

............... – RS, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor..............., carteira de identidade 

RG............, inscrito no CPF/MF sob n° ...........que ao final subscreve, doravante denominada 

MUNICIPIO e a Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares – COOPERHAF – 

representada por seu Presidente, Sr. Celso Ricardo Ludwig, brasileiro, separado, agricultor familiar, 

portador do CPF: 019.638.819-82, e do Registro Geral número 3.667.269, SSP/SC, residente e 

domiciliado na Linha Verde, município de Paial, Estado de Santa Catarina, e pelo Tesoureiro Senhor 

Alcemir Antonio Bagnara, brasileiro, separado, agricultor familiar, portador do CPF: 585.661.390-20, 

e do Registro Geral número 6038666688, SSP/RS, residente e domiciliado na Linha Vista Alegre, 

município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, assim definido pelo respectivo Estatuto 

Social e correspondente instrumento da eleição, doravante denominada simplesmente de 

COOPERHAF. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente convênio tem por objetivo a implementação de 

programas habitacionais no município de .................... - RS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ATRIBUIÇÕES DA COOPERHAF: 

a) Disponibilizar ao MUNICIPIO 15 (quinze) projetos de engenharia, arquitetura, hidráulico, elétrico 

e orçamento para a edificação de moradias populares de 36 a 70 m2 em operações financeiras 

coletivas. 



b) Disponibilizar o Projeto Técnico Social e capacitar técnicos do MUNICIPIO 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 habitação; 

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

MUNICIPIO; 

f) Empenhar-se, juntamente com o MUNICIPIO, 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 COOPERHAF das pessoas que; 

c) Disponibilizar engenheiro ou profissional habilitado para assinar as ARTs e acompanhamento das 

obras; 

d) Responsabilizar-se pelo recolhimento de taxas locais, tais como alvará de construção, habite-se, 

ARTs de execução e outras; 

e) Executar o projeto técnico Social, através de profissionais habilitados; 

f) Enviar à COOPERHAF relatório das atividades, conforme o cronograma de execução do projeto 

técnico social;  

g) Enviar, mensalmente para a COOPERHAF, relatório das obras (medições) devidamente 

cadastradas no Sistema de Informática da COOPERHAF; 

h) Disponibilizar pessoal para acompanhamento dos técnicos da COOPERHAF na vistoria das obras; 

i) Disponibilizar a documentação necessária para a consecução de novos convênios e parcerias 

destinadas a programas habitacionais.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: O valor a ser repassado pelo MUNICIPIO, será no 

total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo repassados em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, 

mediante apresentação de recibo da COOPERHAF. 

 

CLAUSULA QUINTA – DO BENEFICIÁRIO 

Para cada unidade habitacional executada através dessa parceria, os beneficiários ficarão responsáveis 

pelo pagamento dos seguintes valores: 



a) Com renda mensal de até 03 (três) salários mínimos, o valor de 01 (um) salário mínimo, à 

COOPERHAF, na forma de boleto bancário; 

b) Com renda mensal superior a 03 (três) salários mínimos, o valor de 02 (dois) salários mínimos, 

na forma de boleto bancário. 

 

Parágrafo Único: Os valores constantes nesta cláusula, poderão ser pagos pelo MUNICIPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - 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.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 dias, devidamente fundamentada.  

 

CLÁUSULA OITAVA – O presente convênio poderá ser modificado a qualquer tempo, com a 

concordância de todos os signatários, cumpridas as exigências legais. 

 

CLÁUSULA NONA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Constantina - RS, com renúncia a 

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

presente convênio. 

 

    E, por estarem justas e conveniadas, firmam juntamente com as 

testemunhas abaixo o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito. 

 

 

Novo Xingu - RS, ____ de ____ de _______. 

 

 

Pelo MUNICIPIO 

 

 

 

_________________________________ 

............................... 

Prefeito Municipal 

 

 

Pela COOPERHAF 
 

 

 

___________________________________         __________________________________ 

Celso Ricardo Ludwig                                Alcemir Antonio Bagnara 



Presidente                                                  Tesoureiro                

 

 

 

Testemunhas 

 

 

.........................................   ............................................. 

Nome: Adriana Maragno Grando  Nome: Edinei Gawenda 

CPF:998.128.350-91    CPF: 050.605.909-09   


