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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEIl URA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO022/14 - GPC
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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 015/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

015/14, desta data, que Inclui meta nas Leis nos7.681 - PPA/2014/2017 e 7.700 - LDO

2014 e autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014.

Exposicão de Motivos:

O projeto de lei em questão se faz necessário para a criação de dotação

especifica para a realização de obras de acessibilidade na Casa de Acolhimento

Professora Odila, tais como adaptação de sanitários e rampa externa de acessibilidade,

conformé Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

do Estado. Salientamos ainda que o prazo máximo para execução das obras é 02 de

maio do corrente ano.

Atenciosamente,

REN OSÜSS
Prefeito
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Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

No dia 06 de maio de 2013, na Promotoria de Justiça
Especializada de Carazinho, com endereço na Rua Bento Gonçalves, n.o
175, em Carazinho, reuniram-se o MINISTÉRIO PUBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, na pessoa da Promotora de
Justiça CIarissa Ammélia Simões Machado, e o MUNICÍPIO DE
CARAZINHOIRS, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Prefeitura Municipal de Carazinho, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, senhor Renato Süss, assistido pelo Procurador do Município,
Dr. Eugênio Leonardo Grandó, OABIRS n.o 50.215, doravante denominado L.
simplesmente MUNICÍPIO, e tendo em conta os fatos objeto do Inquérito
Civil n.o 00742.00024/2012, resolvem celebrar o presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC -, conforme dispõe o art. 5.°,
S 6.°, da Lei n. ° 7347/85.

DOS FATOS

o Inquérito Civil n." 00742.0002412012 foi instaurado
com o objetivo de "investigar a necessidade de implantação de serviços de
acessibilidade a pessoas com dejiciências jisicas acolhidas no Programa
de Acolhimento Institucional de Carazinho" (£1. 02).

A instauração do expediente deu-se a partir das
inspeções periódicas realizadas na sede do Programa, e porque já se havia.
antes, nos autos de outros Inquéritos Civis, apurado irregularidades mais
prioritárias em relação à população de acolhidos existentes na época, a
exemplo da própria sede fisica do Programa, da sede administrativa, da
equipe técnica e funcional, capacitações, equipamentos e por aí afora.

Nessa senda, verificando-se que o Programa conquistou
e segue conquistando significativos avanços na sua estruturação física e
funcional, entendeu-se oportuno exigir do Município os projetos e obr~ dr '.
acessibilidade no local. ~ / ;( / '
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Ministério Público do Rio Grande do Sul

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

Para tanto, juntaram-se vistorias técnicas elaboradas
pela propna municipalidade (fls. 17 e 19/23) e pela Divisão de
Assessoramento Técnico do Ministério Público - DATIMP - (fls. 30/33),
ambas ao longo do ano de 2012, bem como recente aferição técnica pela

atual Gestão Administrativa (fls. 37/42).

E diante do interesse manifestado pelo Município em
celebrar TAC com o Ministério Público, respeitadas as suas possibilidades
orçamentário-financeiras (fl. 45), decidiu-se elaborar a presente minuta de

TAC.

DO OBJETO

o presente Termo de Ajustamento de Conduta tem por
objetivo obrigar o MUNICÍPIO DE CARAZINHO a iniciar o
planejamento e a execução, parcial, de obras e serviços de acessibilidade
necessários junto ao Programa Municipal de Acolhimento Institucional
Professora Odila, em conformidade com suas possibilidades orçamentárias
e financeiras, sem prejuízo de planejamentos e obras complementares no

futuro.

DAS CLÁUSULAS
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1) adaptação de um sanitário no nível supe ora
Casa, sem desonerá-lo de, futuramente, garantir a adaptação de san° ári no

nível inferior da sede; 7
2 ç{/- ~/
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CLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO assume
a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em ELABORAR um
PROJETO DE ACESSillILIDADE PARCIAL para a sede do Programa
Municipal de Acolhimento Institucional Professora Odila, respeitada a
pertinente legislação e normas técnicas, em especial a ABNTINBR 9050,
de 30/06/2004, ou outras que vierem a sucedê-la e/ou complementá-la,

devendo conter, no mínimo:
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Ministério Público do Rio Grande do Sul

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

2) acessibilidade para o pavimento superior da Casa,
por meio de rampa externa, sem desonerá-lo de, futuramente, garantir a
acessibilidade interna e externa entre os pavimentos existentes na sede.

PARÁGRAFO ÚNICO Para comprovar o
atendimento à obrigação disposta nesta cláusula, o
MUNICÍPIO deverá juntar aos autos, no prazo
máximo de 60 (SESSENTA) DIAS, contados da
celebração do presente, cópia do projeto, com seu
memorial descritivo e cronograma de execução L_
financeira e temporal, não podendo seu prazo de
execução exceder ao dia 02 de maio de 2014,
contados do encerramento do pertinente processo
Iicitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - O MUNICÍPIO assume a
OBRIGACÃO DE FAZER consistente em EXECUTAR o PROJETO
DE ACESSIBILIDADE PARCIAL pactuado na cláusula anterior,
respeitadas as pertinentes legislações e normas técnicas, em especial a
ABNTINBR 9050, de 30/06/2004, ou outras que vierem a sucedê-Ia e/ou
complementá-Ia.

.. ". \

MUNICÍPIO das

PARÁGRAFO úNICO Para comprovar o
atendimento à obrigação disposta nesta cláusula, o
MUNICÍPIO deverá juntar aos autos, no prazo
máximo de até o dia 02 de maio de 2014, laudo
técnico, com sua correspondente ART e levantamento
fotográfico, dando conta da total execução do projeto
nos moldes técnicos previstos e que as obras executas
asseguram plenamente a acess.l"bilidad7' pessoas com
deficiências físicas. I

CLÁUSULA TERCEIRA -(~tendimento pel~!'- .
obrigações estabelecidas no presente ajuste ensejirá a
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incidência de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a partir
do descumprimento, corrigidos pelo IGPM, ou pelo índice que vier a
substitui-lo, que será revertida ao Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente de Carazinho, ou subsidiariamente, a alguma entidade
cadastrada junto ao Ministério Público nos termos do S 2.° do art. 25 do
Provimento n.o 26/2008 da PGJ

CLÁUSULA QUARTA - O cumprimento do resente
TAC não desonera o Município de ter de implementar, oportunamente, as
demais obra e serviços de acessibilidade devidas na sede do Programa, em
especial rotas acessíveis, sinalização, adaptações de sanitários, etc.

CLÁUSULA QUINTA - O Ministéri? Público
fiscalizará o cumprimento deste acordo, tomando as providências legais
cabíveis, sempre que necessário, podendo requisitar a fiscalização aos
órgãos competentes e vistoriar as instalações do Programa.

CLÁUSULA SEXTA - O presente compromisso de
ajustamento terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do S 6.°
do art. 5.° da Lei n.o 7.347/85 e do art. 585, inciso VIII, do Código de
Processo Civil.

E por estarem de acordo, vai, por todos, assinado.

o DE CARAZINHO

(h \I~ lo])
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PREFEITURA DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMO n° : 011/2014

DATA : 21/01/2014

DE : Secretaria Municipal de Assistência Social

PARA : Setor de Licitação

REFERÊNCIA : Abertura de Licitação para contratação de Empresa

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, VImOS por melO deste, solicitar abertura de

licitação para contratação de empresa a qual executará obra de acessibilidade na Casa de

Acolhimento Professora Odila, de acordo com o TAC - termo de ajustamento de conduta firmado

com a Promotoria de Justiça Especializada de Carazinho, dia 06 de maio de 2013, necessitamos

urgência pois o prazo estipulado pela promotoria para conclusão desta obra será maio do corrente

ano.

lbalse AIbu~Socueial
<;et; Assis1!ncia

I

Sendo o que tínhamos para o momento nos colocamos à disposição para

esclarecimentos que sé fizerem necessários.

Atenciosamente.



PROJETO DE LEI N° 015, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

Inclui meta nas Leis nos 7.681 -
PPA/201412017 e 7.700 - LDO/2014 e
autoriza abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2014.

Art. 1° Fica incluida no Anexo de Programas, Metas e Objetivo das Leis nOs
7.681 - PPA 2014/2017,7.700 - LDO/2014 e 7.723 - LOA/2014, no órgão, unidade, função,
sub-função e programa orçamentários, com a classificação e especificação, descritas nesta
Lei, as seguintes ações e metas:

a) Orgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social; Unidade: 02-
Fundo Municipal de Assistência Social; Função: 08 - Assistência Social; Sub-função: 243 -
Assistência Criança e Adolescente; Programas: xxxx - Serviços de proteção à criança e ao
Adolescente; Ação: Ampliação do Abrigo Professora Odila; Meta: Ampliar o Abrigo
Professora Odila; Recurso: Próprios/Convênios.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no
Orçamento do corrente exercício, no valor de R$ 17.700,00 (Dezessete mil e setecentos
reais), com a seguinte classificação:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

12.02.08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
12.02.08.243.xxxx - Serviço de Proteção a Criança/Adolescente

12.02.08.243.xxxx.xxxx - ConsUAmpliação/Ref. Casa de Acolhimento Prof" Odila
xxxxl344905100000000 - Obras e Instalações R$ 17.700,00

Art. 3° Servirá de cobertura para o Crédito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a redução de saldo da seguinte dotação:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

12.02.08.243 - Assistência a Criança e ao Adolescente
12.02.08.243.0123.2181 - Manutenção Casa de Acolhimento Professora Odila
1193/3339039000000 - Outros Serviços de Terceiros PJ R$ 17.700,00

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de fevereiro de 2014.

ATTVIDDV


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

