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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 25 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Estevão De Loreno,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 012/17

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
OE CAIlN'IN"Q/'

ProtOcolon' 'f-r/I'IJ., I) 1-
<o" lia:¥!! :

2 5 JAN. 7U1/

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
012/17, desta data, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Acordo de
Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da
Seguiança Pública, com a interveniência da POLíCIA CIVIL, visando à concessão de
Estágio Curricuiar Não Obrigatório nas Delegacias de Polícia do Município e dá outras
providências.

Exposição de Motivos:

A Constituição de 1988 propôs um novo pacto federativo priorizando a
atuação cooperativa no campo das relações intergovernamentais, sobretudo quando se
trata da ordem social. Tal aspecto objetivou reduzir esforços e otimizar soluções de
problemas comuns que, muitas veZ0S, só são possíveis por meio de ações conjuntas
dos três entes federativos.

Por sua vez, a Lei de Hezponsabilidade Fiscal, em seu art. 62 estabeleceu
que os Municípios só contribuirão P::U3 o custeio de despesas de competência de outros
entes da Federação se houver autNização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei
orçamentária anual, bem como, se houver convênio, acordo, ajuste ou congênere,
conforme sua legislação.

Em relação à autorização na lei de diretrizes orçamentárias, há previsão
expressa no art. 58. Quanto à autorização orçamentária, esta poderá ser implementada
através de crédito adicional, conforme parágrafo único, os quais transcrevemos abaixo:

Art. 58. Para fins de atendimento ao disposto no art.
62 da Le ,,' 101/2000, fica o Poder Executivo
autorizado a fim~,;.( convênios, ajustes e/ou
contratos, para I) custeio de despesas de
competência da União. e/ou Estado., exclusivamente
para o atendimento de programas de segurança
pÚblica, justiça oleitoral, fiscalização sanitária,
tributária e ambiental, educação, cultura, saúde,
assistência social, agricultura, moia ambiente,
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alistamento militar ou a execução de projetos
específicos de desenvolvimento econômico-social.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual, ou seus
créditos adicionais, deverão contemplar recursos
orçamentários suficientes para o atendimento das
despesas de que trata o capuf deste artigo.

o Acordo de Cooperação V;.s8 proporcionar uma maior aproximação entre
a comunidade e a Polícia Civil, assim como fornecer ao estagiário um embasamento
para a futura profissão.

Também possibilitará ao estagiário maior aproximação entre a teoria
estudada e a prática do Direito, qualificando o aprendizado.

Os estagiários desenvolverão as suas atividades na Delegacia de Polícia
de Carazinho e Posto Policial da Mulher, com quatro vagas; na DPCA ~ Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente de Carazinho, com uma vaga; e na DPPA -
Delegacia de Pronto Atendimento de Carazinho, com ulTla vaga.

Os estagiários auxiliarão no trabalho cartorário desenvolvidos pelas
Delegacias de Polícia, liberando os policiais da execução de alguns serviços internos,
burocráticos, para a execução das atividades fins, especialmente a investigação. Trata-
se de importante auxílio à polícia, dado o momento atual de dificuldades que o Estado
enfrenta e a redução expressiva no número de servidores, em razão das
aposentadorias.

Atenciosamente,

DSfDDV
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PROJETO DE LEI N° 012, DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
Acordo de Cooperação com o Estado do Rio
Grande do Sul. por intermédio da Secretaria
da Segurança Pública, com a interveniéncia
da POLíCIA CIVIL, visando à concessão de
Estágio Curricular Não Obrigatório nas
Delegacias de Polícia do Município e dá
outras providências.

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado firmar Acordo de
Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança
Pública, com a interveniência da POliCIA CIVIL, visando à concessão de Estagio Curricular
Não Obrigatório nas Delegacias de Polícia do Municipio, conforme minuta em anexo, que fara
parte desta Lei.

Art. 2° O Acordo de Cooperação observará o limite máximo de até 06 (seis)
concessões de estágios e observará ainda, no que couber" as disposições contidas na Lei
Municipal nO6.988, de 15 de julho de 2009.

Art. 3° Servirá de recurso para atender a despesa de que trata o art. 1°, a
seguinte dotação orçamentária:

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.06.06.181.0081.2293 - Conv. entidades segurança publica
xxxx/3.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

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

Gabinete do Prefeito, 25 de janeíro de 2017.

OS/ODV
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ANEXO I

ACORDO DE COOPERAÇÃO N' 12017

Convênio que celebram::> Estado do Rio Grande do Sul,

por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com

a in!erveniência da POLÍCIA CIVil, e o MUNiCíPIO DE

ÇARAZINHO, visando à concessão de Estágio Curricular

Não Obrigatório nas Delegacias de Polícia do Município.

Expediente nO.

FPE n'.

o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. com sede na Praça Marechal Deodoro, S/N,

inscrito no CNPJ sob o n'. 87.934.675/0001-96, por intermédio da SECRETARIA DA

SEGURANÇA PÚBLICA, inscrita no CNPJ sob o n'. 87.958.583/0001-46, com sede

administrativa na Rua Voluntários da Pátria, 1358, 8° andar, nesta Capital, neste ato

representada pelo Secretário, Cezar Augusto Schirmer, RG n'. 1001775087 SSP/RS, CPF

n'. 200.564.350-53, com a interveniência da pOlíCIA CIVil, inscrita no CNPJ n'.

00.058.163/0001-25, com sede administrativa na Av. João Pessoa, 2050, 3' andar,

representada neste ato pelo Chefe de Polícia. Emerson Wendt, RG n'. 5027631349 SSP/RS,

CPF n'. 669.967.240-15, doravante denominado SSP/PC, e do Municipio de Carazinho,

inscrito no CNPJ sob o nO 87.613.535/0001-16, com sede administrativa na Av. Flores da

Cunha, n° 1264, Centro, Carazinho/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Milton

Schmitz, RG n' 1020421622 e CPF n' 584.588.168-49, doravante denominado Municipio de

Carazinho, resolvem celebrar o presente Convênio, que se regerá pelas normas da Lei

Federal n'. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, IN CAGE 01/2006,

de 21 de março de 2006 e alterações, observado ainda c que dispõe a Lei n'. 11.788108,

ediante as seguintes cláusulas e condições:

lÁUSUlA PRIMEIRA - DO OBJETO
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o presente Convênio visa à conjugação de esforços entre os partícipes, objetivando a

cedência de estagiários do município de Carazinho, regularmente matriculados em instituição

de ensino, para realização de estágio nas Delegacias de Polícia do Município de Carazinho.

cLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTíCIPES

I - Compete à Secretaria de Segurança Pública, por intermédio da Polícia Civil:

a) celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por

seu cumprimento;

b) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de

aprendizagem social, profissional e cultural;

c} indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente:

d} por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio

com indicação resumida das atividades desenvolvidas. dos períodos e da avaliação de

desempenho;

e) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

f) enviar á instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório

de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

g) conceder estagiários do município de Carazinho, regularmente matriculados em

instituição de ensino;

h) encaminhar mensalmente a frequência do aluno, diretamente à Prefeitura de

Carazinho;

i) determinar o número de vagas disponiveis na Delegacia;

j) comunicar oficialmente as informações sobre o desenvolvimento e atividades do

estágio, que venham a ser solicitadas pela UPF - Universidade de Passo Fundo I

Campus Carazinho, ULBRAlCampus Carazinho ou outra que a entidade entenda

necessário, e

- Compete ao Município de CARAZINHO:
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a) celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou

assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente,

indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e

modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

b) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação

cultural e profissional do educando;

c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

d) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis)

meses, de relatório das atividades;

e) zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reori(.mtando o estagiário para

outro local em caso de descumprimento de suas normas;

f) elaborar normas comp!ementarcs e instrumentos de avaliação dos estágios de seus

educandos;

g) comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de

realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

h) analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local de

estágío, visando à realização teoria-prática;

í) encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual o mesmo não

poderá íniciar o estágío;

j) contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice

seja compatível com valores de mercado, conforme fiq'.le estabelecido no termo de

compromísso, e

k) prestar contas mensalmente à SSP/PC da regularidade da vigência do seguro

contra acidentes pessoais contratado em favor do estagiário.

I) na concessão de estágios não obrigatórios, arcar com a bolsa ou outra forma de

contraprestação ao estudante, conforme estipulado no Plano de Trabalho;e

n) na concessão de estágios não obrigatórios, arcar com as despesas de auxílio.

transporte.

arágrafo único. O plano de atividad'?s.do "'stagiário, elaborado em acordo das 3 (três)

artes a que se refere o inciso 11do caput do art. 3° desta Lei, sera incorporado ao termo de
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compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o

desempenho do estudante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO TERMO DE COMPROMISSO

o município de Carazinho celebrará com o aluno Termo de Compromisso de Estágio,

tendo a finalidade de particularizar a relação jurídica não empregatícia com cada Estagiário e

especificar as condições especiais de realização do estágio. O Termo de Compromisso

definirá as atividades a serem desenvolvidas, o horário e carga horária a ser cumprida

(sempre compatíveis com o horário escolar, condições e horários de supervisão e do aluno) e

a duração de período de estágio (nunca inferior a um semestre letivo).

CLÁUSULA QUARTA - DA BOLSA AuxíLiO

Nos casos de estágio curricular não obrigatório, o estágio será realizado com

remuneração de bolsa, prevista no Inciso If, alínea f) da Cláusula Segunda, e também com

auxílío transporte, previsto no Inciso ff, alínea n) da Cláusula Segunda deste convênio, em

conformidade com termos do artigo 12 da lei n° 11.788/2008.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Parágrafo Prímeiro - A carga horária será de, no mínimo, 20 (vinte) horas e máximo de 30

(trinta) horas semanais, a ser previamente definida entre os partícipes;

Parágrafo Segundo - A duração do estágio será fixada pelo Munícípio de Carazinho,

observando o prazo de 06 (seis) moses, podendo ser prorrogado por 03 (três) vezes de igual

período;

Parágrafo Terceiro - Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão do Convênio, os participes

• ficam responsáveis, pelas obrigações contraidas durante o prazo de vigência do presente

nstrumento.
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CLÁUSULA SEXTA - DA INEXISTÊNCIA DE VíNCULO

Tanto na hipótese do Parágrafo 10 do art. 2° da Lei 11.788/08 quanto na prevista no

parágrafo 2° do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o

Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESLIGAMENTO

o desligamento do estagiário ocorrerá:

a) automaticamente ao término do prazo de validade do Termo de Compromisso:

b) por abandono, caracterizado por ausência não justificada por 15 (quinze) dias:

c) por conclusão ou interrupção do curso de graduação;

d) a pedido do estagiário;

e) por interesse ou conveniência da Polícia Civil;

f) por não ter alcançado os objetivos/aproveitamento estabelecidos pela avaliação da

Universidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

o presente Convênio poderá ser denunciado, por um dos partícipes, mediante aviso

por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e a qualquer tempo, rescindido

de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inadimplemento de

quaisquer de suas cláusulas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne

material ou formalmente inexequíveL

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão do Convênio, os

partícipes ficam responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo de vigência do

presente Instrumento.

LÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES
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o presente Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da

publicação da Súmula no Diário Oficial do Estado, podendo ser alterado mediante Termo

Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Os partícipes elegem o Foro de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas ou

questões oriundas do presente Convênio.

E, por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente instrumento, na presença

das testemunhas subscritas.

Porto Alegre, de 2017.

CÉZAR AUGUSTO SCHIRMER,

Secretário de Estado da Segurança Pública.

EMERSON WENDT,

Ch

Testemunhas:
1) 2) .

RG n° RG n' .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

f

CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER JURíDICO n' 161/2017

Matéria: projeto de lei N' 01212017.•_~.- ..... _,. ..~
Ementl1:;Autõriza. o' Poder 'Executivo a firmar Acordo de

, •.• ~ _ .••~ ~'r'"
~.., Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio

." .,.,. •.. ~:' IJ .•V da Secretária. da Segurança Pública,'. tom a intcn'eniência da
."". •. .'li' lo

~ POLICIA CIVIL, Visando á concessão de Estágio Curricular Não
. \ •. J.. •••

obrigatório nas Delegacias de Policia do Municipio c da outras
providênci,á~. ~

, ' •.JI /7_

Trata-se de pedi~~C ~rientaçiio téenicl quantor aspectos
, I

constitucionais c legais, acerca do projétõ de Lei N° 012n017, de autoria do poder
J •.. _ '.... t

executivo, visando autorização parn firm:tr l1c'õido de cooperação com O Estado do Rio
I '- ' I t

Grande do Sul :por intermédio da Secretária dn Scguran~ Pública, com a intervcniência
I l\ ./ - ~ ,

da POLICIA CIVIL, Visando á cônccssiío de Estágio Curricular Não obrigatório nas
I "\

Delegaciasde POlicia\\unicíPiO. (/ /', '

Da iniciativa
"

/ Co~ ~lação à iniciativa do presente projeto'de lei, nada a observar,
uma vez que. a presente prop<isiçã~ é de c~mpetê~cin privativa do ExeciJtivo, tendo em vista
que Matérias r'elacionadas a finn'àção ~de~é"onvênio, ajustes e 'tenno 'de, cooperação estão
atreladas a ~~a~mpetência e atribuições do' fuder Público,/desde que tenha autorização na
Lei de diretrize~ orç8mentárias e a devida dot;ção oJ'rçam~ntárül'p~ra pagamento das futuras

~ . '....•...- , ~_.-- .-,,,-~.
despesas a serem criadas, com à abertura das vagàs.de Estágio.' /

"~l~;. ~ //
-............... ~~J~;fJ.':i':"" : : ,~/:\ '/" . .f\' J!lat~a e. de: competêncIa de o p~6pno Poder Executivo legislar

sobre matéria orçamentáriã ~ Clabdração de Acordôs, te;dõ ~plena legitimidade com fulcro no
-~ •..• " • ~ &.-

artigo nO 62 da Lei Complementar 10112000, para finnar convenio com outros entes da
Federação, desde que tenha, autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei
orçamentária anual, e convênio ou acordo de cooperação. definindo os devidos critérios para
contratação dos Estágios. regras de subordinação, fiscalização em respeito LEI DO
ESTÁGIOS N' 11.788/08.

Av, Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330,2322 - CEP .fi-oo;'CARAZINHO/~S
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mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
'••••m•.••

Em analise a presente proposição e ao tenno de Acordo de
Cooperação que segue anexo ao projeto, verifica-se que o mesmo ajusta-se a sua competência
legislativa, está acompanhado da dotação orçamentária que servira atender as despesas, e o
Termo de acordo de Cooperação atende todos os critérios da Lei do Estagio nO 11.788/08,
definindo de fonna clara, as r~~P9n~bi~iaãf~~';~a~a}~ntePublico, no Caso, o Município de
Carazinho c do Estadol"ôõ-:.,íUo=G'rnnde"dolSÔl,\r{~~ntado pela Secretaria de Segurança

-- I • '\'~' "'"' 1"-Pública por intennédi6d~:p'Óli'cia Civil. JlJu'; I
~ :;..... ""~,

<f) 'V .r-~ ."h/";: "'t-:. O TermoItambém define a necessidade de$lay\~r um plano de
atividad~õ Estágio, duração do Estágio~6 numero de Vagas, no caso 06t• Ã~~...~ I' '.A~''''j' ,~C.)' A justifi~tiva do projeto ~ legitima, pois visa auxiliar-"a:PoliciaCivil
rôr'serviços adrnTriisfrãtivos;-Uberando 'com isso os Policiais Civis paraifxêCuçãO de
Àti\iJdadesExte~as e para o Estagiário, aj~da?à n~ preparação para J trabalho ptodutivo e na
sua qualificação~ ajudando também-na m~nutcnção dos estudos, cJm recebimento de uma
bolsa, ; ,.o, '-, I

1 'r - ." ~ ",.-. I
,i Quanto aos, custos segund~,<inf~ações, :serão suportados pelas
'j' " • ", '..... " ,'.

Dotações Orçamentárias próprias \dé Secretária de Desenvolvimento, adequando.se aos

dispositivos leglÍis \\, ". ".,' " /l _I ,, I ,~:ante do exposto'JiProJcto de/lei;, nao lhá qualquer óbice para
apreciação pelo rl~náno,~à~ârnara,~ at~nd~ndoa tod~s ~~sreqU1s~to~?egalse const.ltuclonalS,
não fere a autononlla de poderes, e nao mfnnge nas atnbulções pnvatlvas do executIvo.

/\ \.:--.. c 'd' '/é" I c 11/"', I/ ~_'. Portanto, o rel,en o pr~Jeto VI3\'e, lonna e mate~13mente.", ' '- """-/ / '.' '',) \ E o parecer."-./ .,' / \.. .,/,,- -
, Cacazinho, 26 de janeiro anOI?, ,"'i. )
,-/ , , ''''''''''''''- 1. J .~.~'--J./"..' . ~./'/ .1 ".'/
-,": ~ y .S~.>

. -- - ..,~( ." ~./,,--,--.....:~~---- .\?:/./'

IG "'cjN:G~J;'/Jr'rc :.,LyW},RNÁNDO BOURSCHEID
Proc r (lorGeral::-doU~gislàtjvo)--.~.J,~ ~,~ Procu,rãdordo Poder Legislativo

'-A~Ail~HO'yo..>

2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.a

cm11ssAo DE .JUST1ÇI\E FINI\NÇI\S
PAltECI':n

Parecei' 11" 01:3/2017
Pl"Oj(~t() de Lei n" 012fli
Aut.or: Executivo Municipal.
EmCnl<l: ,\utoriz:=J. o Poder ExecutIvo MUlIicipf't1 <l lil'IlHll" Aconla rI!: Cooperação COlll (J 1';~tHd{J
do Hio Grande do SuL 'por int.ermédio.,da Secretaria da Sc~urança Pública. com a
interveniência dR~ POLICIA CIVIL. \'iÉando â co'nces:;;.ào de Est.ilgio Curricular :\iio
Ohrigatório n3.s'DeJegilcias de Polícia do i\1~nicípio e d~ outras providências,
Relator: Marcio:! loppcn

Relllt.ório
1. A .matt~rin em tlllÍl-lise. de autoria do Executivo rvJun-icipRI. tramita ne~ta C:'lS3

l..e!,!i:::lativa. sob a forma de Projeto de Lei. tendo COlllO ohjetivo <l Ementa acima
t;il ad:i,

2. AIf'llclendo ;~s 110nHaS conSI it.uciollais rle 1.ramitaçào que discipl.il1H.1ll a matéria, ()
]'e!i.:l'ido p]'ojcl.O de Lei cstá I;ob fi responsabilidade dC$ta Comissão para que seja
elahorado o parece]' sobre sua leg-alidade, con:-;lilUci(lnalidad{~ e regimellt.alldlld(~,

a. À(,OH,ou-seo lHll'eCer'ju1'Íc1ico IG1/2017,

Voto do Hclat.ol'
;1. Conclui-se legítima a inlciaii\'a desta proposição de lei. tendo em visl:J :.:e Ir;]lal' cle

inleressc local c se]' prh'a1.ivll do Chefe do Poder Execut.ivo, nito h<:tvendo VÍ<;I01'.

:'). Da tllp.$nw fornw, o l)rCl';(mle Pl'Ojn1.o "il'H auxilim' 11 Policia Civil 1l0~ l"eITíçol"

aciminif'itrativo, o£.;CUf:;/.OSsenlo f;l1porl.ado~ pelas dotaçües orçamcnl<'ll'ias Pl'ápl'ia>: da
Secret.aria do J)e~f"llvolvímelllo, pOl'ulnlo não 11<1quaisqUf".I' indício::- de ilegalidade l'/Otl
iIlcons1.i 1.ucional idade.

6. Por 1,,1 r,,7."o; I.OTA " Hel"t"'" pel" c;o,,<lituc;;oualic1Mle. le~"lic1ac1e" ,.i"h;lic1ac1e c1u
Pn~sellte PJ'ojelo de l.ei.

7, Os rlem:li" ínlegranl.e:-; r1n Comi::;s:l.o VOTAH1\:\1 DE ACOHDO.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E.mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DI'; OIIDJ':M J':CONOMICA I'; SOCIAL

PAHECI;H

,P:lI'CClll"n<1013/201í ...• ~
Projeto ele !.(li n"Ol2fli .'~
Aut.or: Execut.iyo ~lil1icii}HI /
Ementa: Au1or.iia ~ Põdel' Execu\.ivo !\hÚlicipa] ~\ f.irn't.1r Acordo de Cooperação CQm () EsUHlo
do Hio Grande,' ~ô6 Sul. por intermédio da :Secretaria da Segurança PlIhlica. com ri

iIlU')'Vlmiên.ciii :d::l POLICIA CIVIL, V,i~,llldo â conccssôo de E~tá{::io Curricular Nflo
Ohl'igai.ório.n~R Dele!!acin~ de Policifl do'i\lulll<:Ípio l' dó (lu1.n)s l)l'ovidencial;,

HclaI.OI,:'.OalllC'] Wchei'

Hclnt.ól'io

I. A matéria em análise. de Hllioria do Poder executivo. t.nllniiH ne~tH Crtsa Legisla1 iViI.
Rob:l fOnlw de Projeto de Lei. lendo como objei ivo rt Ementa acima ciwda.

2. Atendendo ils norm:lS l'e~im8ntais de' t'rmniUlção que di~cip!inUlll li IlHilél'ia. o referido
Projeto de Lei ('81ft sob ti l'í'~I)()tlsahilidfldC' c!eslfl Comü:!-\tlO para quC' seja t~IHborado

parecer sobre H,spedo:; de ordem econólllH::t e ~OCillL
3. Acostou-se pHI'í}Cel' jurídico.

Voto do Relato!"

,I. Adobt.se o fundument.o do p.Mcccr dn Cumis::;ào de .Justiça (' Finançm:,
G. Ademais. nilo.se vel'ific~ impacto negativo nn economia c nll sociedflde local.,
6. I'or tn! I'llziib, VOTA o Rcblor de :~eordo no Projeto de Lei.
7. Os dcmni$ int.egnwtes da ComistlfHJ H)'I'Aj-{:\f\1 DE ACOHDO.

" -.

Vere.\d01' Ci,lll ellroso
Soel'pl.,' rio

. d I) rJ1!J":A\\,1 .' ' .'
r:1't~HOI finte c ler

l P esidenlc<,
<

Sai:l de Heuniàcl" Alllúnio LihúrioJ3cl'viall. :26ele jRnciro de 2017.
,
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PROCESSO N°.O J:>\ OJ:>\ ~1-
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz
,

X .-
Anselmo Britzke X
Clayton Pereira X I:Daniel Weber X

Erlei Vieira X
,

lEstevão De Loreno Presidente Presidente
,
Fabio Zanetli X,,
Gmn Pedroso

1
X

Janele Ross de Oliveira X I!João Pedro Albuquerque X ~-
Lucas Lopes X

,

LUIs Fernando Costa X I-,
Mareio Hoppen I X
TOTAL 12,

__ . .J



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
••••••••a

or 02312017

I...ssunlo: Voloçôü de projetos --

COfQZlnho 02 ee fevereiro de 2017

. htelenlissil1lo Senl10r Prefeilo Munici;Jol:

Comunicamos o Vosso [xcelência de que esie l.egislolivo. em
R~~unj60 ex::oor(linério no dio 07./0117.017. va,ou OS seguintes prOjetos de lei.
oriundos desse j)oder Execu\ivo. os quais reiOCIQ:'lCmos abaixo:

OI - PlOjelO Cc Lei 0\2117 do t):ecu:ivo Munic!polAulorizc o Poder

becuiiva Municipal o lir:nor Aco/rlO de Cooperaçôo com OEstodo do RioGlande

do Sul, por in/e,media do Sec-reto'io do Segurança Publico. carn o in:erveniencic
do POLICIA CIVIL, visandO ó concessõo de [sI ágio Curricular t-J60Obtigclório nos

Delegacias de Policie do Municlpio 8 d6 oulros prOVidências p..provodo por

unO:limidode

02 - Proje:o de l.ei 013/17 do F.xcculivo iJ,unlClpot AulorilO o ODcriurc

(J8 Credl:o Especial no orçamenlo cc 2017. Apro'Jodo por uncnir~1ídoc!e
03 Projelo de Lei 0\ d/17 do F.xeculivo MuniCipal Auio:izC o

conrroioçoO emergencíc1 de Mo~i:ores de ;<,poio fspeciol;7.0co poro alunos com

ou sem oeficiéncio, Aprovado po: unonirnidode

/<,1enClosomenle,

"C~Õ;{C~
Presídr:-nie

ASuo [}'ceiêncio o Sen~~or
,v,dlon Schrr.í:7_
;)releilulo Municipal de CO:GllfhO
Ccrminho. RS

/. . , .

\

~~?3"lIl (>),''::'~Iho
Snc"'lltlll.•••.Ó" l\.l:n!~;bo

nlf[V",'

~",.'U'3~.;~r\ '.ffJ
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 8.177, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
Acordo de Cooperação com o Estado do Rio
Grande do Sul, por intermédio da Secretaria
da Segurança PiJbfica, com a interveniência
da POliCIA CIVIL, visando à concessão de
Estágio Curricular Não Obrigatório nas
Delegacias de Polícia do Município e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICipIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado firmar Acordo de
Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul. por intermêdio da Secretaria da Segurança
Pública, com a interveniência da POLíCIA CIVIL, visando ã concessão de Estágio Curricular
Não Obrigatório nas DelegacIas de Policia do Municipio, conforme minuta em anexo, Que fará
parte desta Lei,

Art, 2° O Acordo de Cooperação observará o limite mãximo de até 06 (seis)
concessões de estágios e observara ainda, no Que couber, as disposições contidas na Lei
Municipal nO 6.988, de 15 de julho de 2009

Art, 3° Servirá de recurso para alender a despesa de Que trata o art. 1°, a
seguinte dotação orçamentária.

11 . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.06.06.181.0081.2293 - Conv. entidades segurança publica
xxxx/3.3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juíidica

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na dala de sua public;:Ição.

Gabinete do Prefeito, 02 de fevereiro de 2017

Hegistre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

~.'l,

LORI LUIZ BO~NA
Secretário da ministração
OSIDOV

www.carazinho.rs.go •••.tlr
AI/r.n;",' Flores da Cunha, 1'1°1'264. Centro

T",Ic!one: (54) 3331-'2699I e-mail: prefeilur ••@);iHMinho.rs.guv.br

M!Jtu/L/f!..Ffrr

http://www.carazinho.rs.go
mailto:@;iHMinho.rs.guv.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 12017

Convênio que celebram o Estado do Rio Grande do Sul,

por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com

a inleNeniência da POlÍCIA CIVIL, e o MUNiCíPIO DE

CARAZINHO, visando à concessão de Estagio Curricular

Não ObriÇJalório nas Delegacias de Polícia do Município.

Expediente nQ
•

FPE nO,

o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. com sede na Praça Marechal Deodoro, SIN,

inscrito no CNPJ sob o nO. 87.934.675/0001-96, por intermédio da SECRETARIA DA

SEGURANÇA PÚBLICA, inscrita no CNPJ sob o nO 87.958.583/0001-46. com sede

administr'ativa na Rua Voluntários da Patrl8, 1358. 8° andar, nesta Capital, neste alo

representada pelo Secretario, Cezar Augusto Schinner, RG n° 1001775087 SSP/RS, CPF

nO.200.564.350-53, com a interveniência da POLíCIA CIVil, inscrita no CNPJ nO.

00.058.163/0001-25, com sede administrativa na Av, João Pessoa, 2050, 3() andar,

representada neste ato pelo Chefe de Polícia Emerson Wcndt, RG nO.5027631349 SSP/RS,

CPF n". 669.967.240-15, doravar.te denominado SSP/PC, e do Municipio de Carazlnho,

Inscrito no CNPJ sob o nO87.613.535/0001-16, com sede administrativa na Av. Flores da

Cunha. n~ 1264. Centro, Carazinho/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Milton

Schrnitz, RG n° 1020421622 e CPF nO584.588.168-49. doravante denominado Município de

Carazinho, resolvem celebrar o presente Convênio, que se regerá pelas normas da Lei

Federal nO. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, IN CAGE 0112006,

de 21 de março de 2006 e alterações. obsenJado ainda o que dispõe a Lei nO 11.788/08,

mediante as seguintes cláusulas e condições

LÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

www.carazíntlO.rs.gOIf.br
Avenid~ FlOf~S d<lCunh:l. o' 1264. Cf)ntm

Telefono; (54)3331.26991 e-milil: prefcilufil@CiHillinho.rs.gov_br

mailto:prefcilufil@CiHillinho.rs.gov_br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

o presente Convênio visa à conjugação de esforços entre os participes, objciivando a

cedência de estagiarias do município de Carazinho, regularmente matriculados em instituição

de ensino, para realização de estagio nas Delegacias de Polícia do Município de Carazínho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTicIPES

I. Compete à Secretaria de Segurança Pública, por intermédio da Policia Civil:

~) celebrar lermo de compromisso com a Illslituiçao de ensino e o educando, zelando por

seu cumprimento.

b) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de

aprendizagem social, profissional e cultural:

cl indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiarias simultaneamente;

ti) por ocasião do desligamento do estagiáriO, entregar termo de realização do estágio

com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avaliação de

desempenho;

e) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

I) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório

de atividades, com vista obrigatória ao estagiario.

9) conceder estagiários do municipio de Carazinho, regularmente matriculados em

instituição de ensino,

11) encaminhar mensalmente a frequência do aluno, diretamente à Prefeitura de

Carazinho:

i) determinM c número de vagas disponiveis na Delegacia:

j) comunicnr oficialmente as 'nformações sobre o desenvolvimento e atividades do

estágio, que venham a ser solicitadas pela UPF - Universidade de Passo Fundo I

Campus Carazinho, ULBRAlCampus Carazinho ou outra que a entidade entenda

necessário, e

I Compete ao Município de CARAZINHO:

WWW.C<lrazinho.fS.gov.br
Avenida Flores da Cunha, ,,"1264, Ce"tro

Telelone: 154) 3331-2693! c-mail: prereitura@Car;llinho.r5.gov.b;

I

%
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

a) celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou

assistente legal, quando ele for absolula ou relativamente incapaz, e com a parte concedente,

indicando as condições de adequação do es!ág!o a proposta pedagógica do curso, à etapa e

modalidade da formação escolar do esludante e ao horário e calendário escolar;

b) avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação a formação

cultural e profissional do educando;

c) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como

responsável pelo acompanhamento c avaliação das atividades do estagiário,

d) exigir do educando a apresentação oeriódica, em prazo não superior a 6 (seis)

meses, de relatório das atividades,

e) zelar pelo cumprimento do lermo de compromisso. reorientando o estagiário para

outro iocal em caso de descumprimento de suas normas:

f) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliaçao dos estagios de seus

educandos;

g) comunicar á pane concedente do estágio, no inicio do periodo letivo, as datas de

realização de avaliações escolares ou acadêmlcas_

h) analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local de

estágiO. visando à realização teoria-prática,

i) encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual o mesmo não

poderá iniciar o estágio,

j) contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice

seja compativel com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de

compromiSSO, e

k) prestar contas mensalmente à SSP/PC da regularidade da Vigência do seguro

contra acidentes pessoais contratado em favor do estagiáriO.

I) na concessão de estágios não obrigatórios, arcar com a bolsa ou outra forma de

contraprestaçao ao estudante. conforme estipulado no Plano de Trabalho;e

n) na concessão de estáÇ1ios não obrigatórios, arcar com as despesas de auxílio-

transporte

Parágrafo único O plano de atívirlades do estagiário, elaborado em acordo dêlS 3 (três)

1 rtes a que se refere o inCISO11 do capul do art. 3° dest<JLei. será incorporado ao termo de

www.çarazinho.f5,gOIl.Df
Allenid<l Flores O" Cunha, n' 1264, Cenlro

Telefonc' (54) 3331-2699 I c.m;lil' preleitur;)@c:lIazinho.r'!:.go\l.br

~
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado. progressivamente, o

desempenho do estudante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO TERMO DE COMPROMISSO

o município de Carazinho celebrará com o aluno Termo de Compromisso de Estágio,

tendo a finalidade de particularizar a relação jurídica não empregalicia com cada Estagiário e

especificar as condições especiais de realizaçao do estágio. O Termo de Compromisso

definira as atividades a serem desenvolvidas, o horário e carga horária a ser cumprida

(sempre compatíveis com o horário escolar, condições e horários de supervisão e do aluno) e

a duraçao de período de estágio (nunca inferior a um semestre letivo)

CLÁUSULA QUARTA - DA BOLSA AuxíLiO

Nos casos de estágio curricular não obrigatôrio, o estágio será realizado com

remuneração de bolsa, prevista no Inciso fi, alínea 0 da Clâusu/a Segunda, e lambem com

auxilio transporte, previsto no Inciso 11.alínea n) da Clâusuia Segunda deste convênio, em

conformidade com termos do artigo 12 da lei n~ 11788/2008

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Paragrafo Primeiro ~A carga horária será de. no minlmo, 20 (vinte) horas e rm';lXlmode 30

(trinta) horas semanais, a ser previamente definida entre os participes.

Paragrafo Segundo - A duraçao do estágio será fixada pelo Municipio de Carazinho,

observando o prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prcrrogado por 03 (irés) vezes de igual

período.

Parágrafo Terceiro" Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão do Convênio, os partícipes

ficam responsáveis. pelas obrigações contraídas duranle o prazo de vigência do presente

nslrumento

www.r.arazlnho.p.>.gov.br
Avenida Flores (la Cunha, n° 1264. C"ptro

Telefone: (54) 3331-2699 I c-mail' preffritura@(".arll~i(lli,).rs_gnv_br

,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXISTÉNCIA DE VíNCULO

TanIa na hipótese do Parágrafo 1° do art 2° da Lei 11 788/08 Quanlo na prevista no

parágrafo 2° do mesmo dispositivo, não cria vinculo empregatício de qualquer natureza com o

Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESLIGAMENTO

o desligamento do estagiaria ocorrerá

a) automaticamente ao término do prazo de validade do Termo de Compromisso:

b) por abandono, caracterizado por ausência não justificada por 15 (quinze) dias:

c) por conclusão ou interrupção do curso de graduação:

d) a pedido do estagiaria,

e) por interesse ou conveniência da Polícia Civil;

f) por não ter alcançado os objetivos/aproveitamento estabelecidos pela avaliação da

Universidade

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

o presente Convênio poderá ser denunciado. por um dos participes, mediante aviso

por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e a qualquer tempo. rescindido

de pleno direito, independente de interpelação judiCial ou extrajudicial, por inadimplemento de

quaisquer de suas cláusulas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne

material ou formalmente lrlexequive1.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Quando ocorrer a denlHlcia ou a rescisão do Convênio, os

panícipes ficam responsáveis pelas obrigações contraidas durante o rrazo de vigência do

presente Instrumento.

~""'c" ,o"' -o,,,,',," , O,",m"çõ"

,

www.carazloho.rs.gov.br
Avemda Flores da Cunha. n"1Z54. Cen:ro

lelc!<Ilw: [54) 3331.Z6gg I c.m ••,I: prdeitura@carazinho.rs'90v,br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

o presente Convênio lerá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da

publicação da SlJmula no Diário Oficial do Estado, rodendo ser alterado mediante Termo

Aditivo

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Os participes elegem o Foro de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas ou

questões oriundas do presente Convênio.

E, por estarem de Jcordo, os panicipes firmam o presente instrumento, na presença

das testemunhas subscritas

Porto Alegre, 02 de fevereiro de 2017,

CÉZAR AUGUSTO SCHIRMER

Secretário de Estado da Segurança Pública

Testemunhas:

1)

RG n".

2)

www.carazinho.rs.gov.br
Allcrlld:l Flores da Cunh:l. n<1264, C,m!ro

Te~elo[)c: (54) 3331.26'J91 ('.mail- prdeitlJra@Cllrilzinllo.rs.9ov,ur

http://www.carazinho.rs.gov.br
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