
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.342, DE 10 DE ABRIL DE 2018.

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 interveniência da
BRIGADA MILITAR, da POLíCIA CIVIL e
INSTITUTO-GERAL DE PERíCIAS, visando a
conjugação de esforços para qualificação da
segurança pública no Município de Carazinho.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO 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 intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a
interveniência da BRIGADA MILITAR, da POLíCIA CIVIL e INSTITUTO-GERAL DE PERíCIAS,
visando a conjugação de esforços para qualificação da segurança pública no Município de
Carazinho, tendo por objetivos:

I - com a Brigada Militar:

a) cessão de uso de 02 (dois) veículos, conforme descrições mínimas constantes
no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação;

b) disponibilização de 01 (uma) vaga de estágio curricular para atuação nas
dependências do 38° BPM; e I'

c) disponibilização de serviços de limpeza, próprio ou terceirizado, com base na
área física interna a ser limpa nas dependências do 38° BPM.

11 - com a Polícia Civil:

a) cessão de uso de 01 (um) veículo, conforme descrições mínimas constantes no
Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação.

111- com o Instituto-Geral de Perícias:

a) disponibilização de 01 (um) servidor estável e 01 (um) suplente, para substituí-lo
em seus impedimentos legais, para atuarem na confecção de carteiras de identidade no
Município, junto ao Posto de Identificação localizado no Município de Carazinho; e

b) disponibilização de 01 (uma) vaga de estágio curricular para atuação junto ao
Posto de Identificação localizado no Município de Carazinho.

Art. 2° A minuta do Acordo de Cooperação constante do Anexo I, que é parte
integrante da presente Lei, vigorará pelo período de até 60 (sessenta) meses a contar da sua

assinatura.
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Parágrafo único. O instrumento de que trata o caput deste artigo poderá ser
alterado elou segredado, no todo ou em parte, desde que atenda os objetivos constantes no art.
10 desta Lei.

Art. 30 As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação orçamentária
própria do orçamento vigente.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2018.

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

•~rLori Luiz Boles' a
Secretário d dministração
DS/DDV
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nO.8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, IN CAGE 06/2016, de 27 de

dezembro de 2018 e alterações posteriores e pelas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Convênio visa à conjugação de esforços entre os partícipes, visando a

conjugação de esforços para qualificação da segurança pública no Município de Carazinho,

conforme descrito no Plano de Trabalho, que é parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTíCIPES

I-Compete ao MUNiCíPIO DE CARAZINHO:

a) Adquirir e repassar, através de "Termo de Cessão de Uso", 01 (um) veículo à Delegacia de

Polícia Civil de Carazinho e 02 (dois) veículos ao 38° BPM, conforme especificações

constantes no Plano de Trabalho;
b) Disponibilizar 01 (um) Estagiário para 38° BPM e 01 (um) Estagiário para o Posto de

Identificação do IGP de Carazinho, nos termos da Lei Municipal nO 6.988/2009,

responsabilizando-se pelos seus custos decorrentes, bem como, celebrar Termo de

Compromisso de Estágio, tendo a finalidade de particularizar a relação jurídica não

empregatícia especificando as condições especiais de realização do estágio na sede do. 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);
c) Disponibilizar serviços de limpeza, próprio ou terceirizado, com base na área física interna

a ser limpa do 38° BPM, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado,

observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo

de serviço e das condições do local, objeto da contratação, responsabilizando-se pelos

seus custos decorrentes, inclusive no que se refere aos equipamentos e materiais de

limpeza; e
d) Disponibilizar sem ônus ao Estado 01 (um) servidor estável e 01 (um) suplente, para

substituí-lo em seus impedimentos legais, para atuarem na confecção de carteiras de

identidade no Município, junto ao Posto de Identificação localizado no Município de

Carazinho
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11 - Compete à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA:

a) Receber, aplicar e gerir os veículos repassados pelo Município, que deverão ser utilizados

exclusivamente pelos órgãos policiais localizados no Município de Carazinho,

responsabilizando-se por todo e qualquer dano causado a terceiro, bem como, custos

decorrentes do uso dos veículos, tais como combustíveis, manutenção, taxas e

licenciamentos, eximindo o Município de qualquer ônus ou reivindicações perante a

terceiros, em juízo ou fora dele.

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

seu cumprimento, ofertando instalações que tenham condições de proporcionar ao

educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, bem como, 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 o

desenvolvimento do estágio. 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, mantendo à disposição da fiscalização documentos que

comprovem a relação de estágio, bem como, enviar à instituição de ensino, com

periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao

estagiário e encaminhar mensalmente a frequência do aluno, diretamente à Prefeitura de

Carazinho.
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços de limpeza, por servidor do seu

quadro de pessoal especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providências cabíveis.
d) Manter o controle da efetividade dos servidores disponibilizados, por meio de planilha

disponibilizada pelo Município, bem como, disponibilizar a preparação dos servidores para

o desenvolvimento das atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Acordo de Cooperação correrão por conta das seguintes

dotações orçamentárias:
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.02.06.181.1007.2623 - CONVÊNIO SECRETARIASEGURANÇA PÚBLICA
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CLÁUSULA QUARTA - DAS METAS

a) Oferecer melhorias nas condições de infraestrutura, equipamentos e serviços prestados

pela Brigada Militar e Polícia Civil na circunscrição do Município de Carazinho;

b) Melhorar a prestação do serviço público no que se refere à área de segurança pública;

c) Melhorar as condições de trabalho e operação dos agentes de segurança;

d) Fortalecer a integração interinstitucional no que se refere à segurança pública;

e) Diminuir a realização de serviços administrativos pelos agentes de segurança, aumentando

assim, o policiamento ostensivo; e

f) Manter em funcionamento o Posto de Identificação do IGP no Município de Carazinho.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

~ 1° O Município de Carazinho deverá apresentar a prestação de contas ao Estado no

prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados do término do Termo de Cooperação, contendo

os seguintes documentos:

a) formulário de prestação de contas devidamente preenchido;

b) relatório técnico final de cumprimento do objeto, demonstrando a adequação da

execução do Plano de trabalho.

~ 2° Caberá ao Estado, através de seus intervenientes, apresentar ao Município:

I - anualmente:

a) relatório anual informando as condições de utilização dos veículos cedidos pelo

Município (locais, ocorrências, km), para justificar o Termo de Cessão de Uso.

11 - semestralmente:

a) enviar à instituição de ensino relatório de atividades, com vista obrigatória ao

estagiário;

111 - mensalmente:

a) relatório de frequência do estágio, contendo a efetividade do respectivo mês;

b) relatório de acompanhamento e fiscalização dos serviços de limpeza, por servidor do

seu quadro de pessoal especialmente designado; e

c) relatório de efetividade dos servidores disponibilizados.

IV - no ato da ocorrência:

a) por ocasião do desligamento do estagiário, apresentar termo de realização do estágio

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

desempenho;
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CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente Acordo de Cooperação estará a cargo da Secretaria Municipal

de Desenvolvimento e por responsáveis designados pela SSP/RS, por interveniência da Brigada

Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

i 1° 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 SSP/RS;

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

Universidade.

i 2° Tanto na hipótese do S 10 do art. 20 da Lei 11.788/08 quanto na prevista no S 2° do

mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Estado.

i 3° Ao final da vigência do Acordo de Cooperação, o Município poderá autorizar a doação

dos bens de que trata a alínea "a" do inciso I da Cláusula Segunda deste acordo, à SSP/RS que

sejam úteis à continuidade de ações de interesse público, condicionada à prestação de contas

final aprovada, permanecendo a custódia dos bens sob responsabilidade da Secretaria até o ato

da efetiva doação, podendo a SSP/RS alienar os bens que considere inservíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
O presente Convênio poderà 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.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES
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o presente Convênio terá vlgencla 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 2018.

CÉZAR AUGUSTO SCHIRMER,

Secretário de Estado da Segurança Pública.

MILTON SCHMITZ,

Prefeito Municipal.

ANDREIS SILVIO DAL'LAGO,

Comandante Geral da Brigada Militar

EMERSON WENDT,

Chefe de Polícia.

EDUARDO LIMA E SILVA,

Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias.

Testemunhas:
1) 2) .

RG n° RG nO .
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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade Concedente CNPJ nO

MUNIClplO DE CARAZINHO 87.613.535/0001/16

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1264

Cidade UF CEP DDDITelefone EA

CARAZINHO RS 99.500-000 (54) 3331-2699 MUNICIPAL

Nome do Responsável CPF nO

MILTON SCHMITZ 584.588.168-49

CIIOrgão Expedidor Cargo Função MatrículallF

1020421622/ SSP-RS PREFEITO PREFEITO -

Home Page: E-mai1:

www.carazinho.rs.gov.br adm inistração@carazinho.rs.gov.br

2. OUTROS PARTíCIPES

Orgão/Entidade Convenente CNPJ nO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 87.958.583/0001-46

Endereço

Rua Voluntários da Pátria, 1358, 8° andar

Cidade UF CEP DDDITelefone EA

PORTO ALEGRE RS 90.230-010 (51) 3288-1900 ESTADUAL

Nome do Responsável CPF nO

CÉZAR AUGUSTO SCHIRMER 200.564.350-53

CIIOrgão Expedidor Cargo Função MatrículallF

1001775087 1SSP-RS Secretário de Estado Secretário de -
Estado

Home Page: E-mai1:

www.ssp.rs.gov.br dconv@ssp.rs.gov.br

Orgão/Entidade Interveniente CNPJ nO

BRIGADA MILITAR 87.175.541/0001-64

Endereço

Rua dos Andradas, 522
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Cidade UF CEP DDDlTelefone EA

PORTO ALEGRE RS 90.010-016 (51) 3288-2800 ESTADUAL

Nome do Responsável CPF nO

ANDREIS SILVIO DAL'LAGO 356.214.430-04

Cl/Orgão Expedidor Cargo Função Matrícula/lF

10272161651 SSP-RS Comandante-Geral Comandante-Geral -

Home Page: E-mail:

- -

Orgão/Entidade Interveniente CNPJ nO

POLICIA CIVIL 00.058.163/0001-25

Endereço

AVENIDA JOÃO PESSOA, 2050, 3° ANDAR

Cidade UF CEP DDDlTelefone EA

PORTO ALEGRE RS 90.040-001 (51) 3288-2400 ESTADUAL

Nome do Responsável CPF nO

EMERSON WENDT 669.967.240-15

Cl/Orgão Expedidor Cargo Função Matrícula/lF

5027631349 1SSP-RS Delegado de Polícia Chefe da Polícia -
Civil

Home Page: E-mail:

- -

Orgão/Entídade Interveniente CNPJ nO

INSTITUTO-GERAL DE PERiclAS 02.626.165/0001-07

Endereço
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N° 1358 - 3° ANDAR

Cidade UF CEP DDDlTelefone EA

PORTO ALEGRE RS 90.230-010 (51) 3288-5168 ESTADUAL

Nome do Responsável CPF nO

EDUARDO LIMA SILVA 646.223.980-87

Cl/Orgão Expedidor Cargo Função MatrículallF

4040221402 SSP/RS Perito Criminal Diretor-Geral 1664689/01

3. DESCRiÇÃO DO PROJETO

!TítUIO do Projeto Período de Execução
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Integração entre os Orgãos

Estaduais de Segurança e o

Município de Carazinho/RS.

Início

(a partir da publicação no

DOE)

2018

Término (em dias)

1.825

Identificação do Objeto

Conjunção de esforços entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da

Segurança Pública, com a interveniência da BRIGADA MILITAR, da POLíCIA CIVIL e INSTITUTO-

GERAL DE PERíCIAS, com o MUNiCíPIO DE CARAZINHO, visando à conjugação de esforços

conjuntos para qualificação da segurança pública no Município de Carazinho.

Justificativa da Proposição

_ Oferecer melhorias nas condições de infraestrutura, equipamentos e serviços prestados pela

Brigada Militar e Polícia Civil na circunscrição do Município de Carazinho;

- Melhorar a prestação do serviço público no que se refere à área de segurança pública;

- Melhorar as condições de trabalho e operação dos agentes de segurança;

_ Fortalecer a integração interinstitucional no que se refere à segurança pública;

_ Diminuir a realização de serviços administrativos pelos agentes de segurança, aumentando

assim, o policiamento ostensivo; e

_Manter em funcionamento o Posto de Identificação do IGP no Município de Carazinho.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta
Etapal Especificação

Indentificador Físico Duração

Fase Unidade Qtde Início Término

Cessão de uso de veiculo, tipo picape,
zero km, cor branca, cabine dupla, 4
portas, 4x2, com chassi, ano e modelo
2018, flex, motor de no mínimo 170 HP
(gasolina), tanque de combustível de no

01 01.01
mínimo 70 litros, largura da carroceria Unidade 01 04/2018 03/2023
no mínimo 1,85 metros, comprimento
total da carroceria de no mínimo 5

metros, transmissão manual, direção
elétrica, ar condicionado quente e frio,
trava e vidro elétrico nas 04 portas,

alarme, para o 38° BPM
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Meta Etapal Especificação
Indentificador Físico Duração

Fase Unidade Qtde Início Término
Cessão de uso de veículo, tipo sedan,
zero km, cor prata, quatro portas,

modelo 2018, flex, motor de no mínimo
02 02.01 95 cv (gasolina), transmissão manual, Unidade 01 04/2018 03/2023

direção elétrica, ar condicionado, trava
e vidro elétrico nas 04 portas, alarme,

para a Polícia Civil
Cessão de uso de veículo, tipo sedan,
zero km, cor prata, quatro portas,

modelo 2018, flex, motor de no mínimo
03 03.01 95 cv (gasolina), transmissão manual, Unidade 01 01/2019 03/2023

direção elétrica, ar condicionado, trava
e vidro elétrico nas 04 portas, alarme,

para a Briqada Militar
Concessão de Estágio Curricular Não Bolsa-

04 04.01 Obrigatório nas dependências do 38° 01 04/2018 03/2023
BPM

Auxílio

Concessão de Estágio Curricular Não Bolsa-
05 05.01 Obrigatório nas dependências do Posto 01 04/2018 03/2023

de Identificacão do IGP de Carazinho
Auxílio

Disponibilização de 01 (um) servidor
para atuar na confecção de carteiras de

06 06.01 identidade no Município, junto ao Posto Servidor 01 04/2018 03/2023

de Identificação localizado no Município
de Carazinho

Disponibilização de serviços de
07 07.01 limpeza, próprio ou terceirizado para as M2 940 04/2018 03/2023

dependências internas do 38° BPM
O presente ajuste não implica em transferência de recursos entre os partícipes

5. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria
Estadual de Segurança Pública, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a
Lei Orgânica Municipal.

2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros:
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
11.02.06.181.1007.2623 - CONVÊNIO SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA

3. Na qualidade de representante legal do convenente, declaro, para fins de prova junto ao
Município de Carazinho para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora
ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual.

Porto Alegre, xx de xxxxxx de 2018.
www.carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MILTON SCHMITZ,
Prefeito Municipal.

6. APROVAÇÃO

Aprovado.

Porto Alegre, xx de xxxxxx de 2018.

CÉZAR AUGUSTO SCHIRMER,

Secretário de Estado da Segurança Pública.

MILTON SCHMITZ,

Prefeito Municipal.

ANDREIS SILVIO DAL'LAGO,

Comandante Geral da Brigada Militar

EMERSON WENDT,

Chefe de Polícia.

EDUARDO LIMA E SILVA,

Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias.
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