
Lei N° 462/2002 
 

 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 
de Mútua Colaboração com o Estado do Rio 
Grande do Sul, através da Secretaria da Justiça 
e da Segurança e dá outras providências. 

 
 
  Marcelo Portaluppi, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio de Mútua Colaboração, 

inclusive, com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Justiça e da Segurança, nos 

termos desta Lei. 

Parágrafo único. Minuta do convênio é parte integrante desta Lei. 

Art. 2º O objeto desta Lei é regular a Mútua Colaboração entre o órgão do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul e a Administração Municipal, que prestará cooperação material na 

manutenção das atividades do Subdestacamento da Brigada Militar, sediado no município de 

Vespasiano Corrêa. 

Art. 3º O Poder Executivo poderá prestar cooperação material mediante fornecimento 

dos seguintes bens: 

a) ceder as instalações de um prédio de construção em alvenaria localizado na rua Pe. 

David Angeli, s/nº, centro de Vespasiano Corrêa, para abrigar a sede do Subdestacamento da Brigada 

Militar; 

b) ceder um terminal de linha telefônica para uso exclusivo do Subdestacamento da 

Brigada Militar; e, 



c) prestar auxílio moradia para, no máximo, 3 (três) policiais militares que estarão 

destacados para este Subdestacamento, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será 

pago diretamente ao locatário do imóvel. 

d) ceder móveis e utensílios, já utilizados pelo Subdestacamento, conforme 

descriminação abaixo: 

- 01 estabilizador transformador marca KVA 220/110W - registro no patrimônio sob 

nº 170; 

- 01 impressora jato de tinta marca HP, modelo deskjet 670 C- registro no patrimônio 

sob nº 174; 

- 04 cadeiras com encosto e assento em madeira aglomerada, com pés em metal - 

registro no patrimônio sob nºs 890, 897, 912, 901; 

- 01 beliche de madeira com palito torneado - registro no patrimônio sob nº 1066; 

- 03 cadeiras fixas CF-0243, cor preta e bege - registro no patrimônio sob nºs 1067, 

1068 e 1069; 

- 01 mesa de 1,50m, na cor branca, com 3 gavetas - registro no patrimônio sob nº 

1074; 

- 01 armário com 2 portas na cor branca - registro no patrimônio sob nº 1075; 

- 01 balcão em cerejeira de 1,20m com pia em inox, marca Debaco - registro no 

patrimônio sob nº 1076; 

- 01 fogão à gás, marca Venax, equipado com botijão - registro no patrimônio sob nº 

1077; 

e) pagar a energia elétrica consumida no prédio onde será instalado o 

Subdestacamento. 



Parágrafo único. O terminal de linha telefônica que consta na alínea ‘b’ deste artigo 

pertence ao Município de Vespasiano Corrêa, responsabilizando-se o Subdestacamento no 

pagamento das ligações telefônicas. 

Art. 4º As despesas decorrentes na alínea “c” do art. anterior desta Lei correrão por 

conta das rubricas da seguinte dotação orçamentária: 

03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

03.01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0012.2004- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças 

3.3.90.36.03.00- Outros Serviços de Terceiros-PF-Aluguéis 

Art. 5º O prazo de validade desta Lei será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual 

período. 

  Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

ao dia 1º de junho e revogando os efeitos da Lei Municipal  nº 421/2002. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dois. 

 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 



 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA 
 

CONVÊNIO Nº  ____/______ 
 

Termo de Convênio que celebram o ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, por intermédio da Secretaria da Justiça e 
da Segurança, com a interveniência da Brigada Militar, e o 
Município de VESPASIANO CORRÊA, visando a dar 
continuidade a instalação da unidade da Brigada Militar, com 
vistas a incrementar a eficácia operacional e alcançar maior 
segurança a comunidade local. 

 

Pelo presente Termo de Convênio o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, através da 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA, criada pela Lei nº 10.356, de 10/01/95, situada 

na Rua Sete de Setembro, nº 666, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.958.583/0001-46, 

neste ato representada pelo seu titular Dr. JOSÉ PAULO BISOL, com a interveniência da Brigada 

Militar, neste ato representada pelo Comandante-Geral, Gérson Nunes Pereira, doravante 

denominado ESTADO, e o município de VESPASIANO CORRÊA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Coronel Camisão, nº 204, Vespasiano Corrêa, RS, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 01.611.117/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

MARCELO PORTALUPPI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Vespasiano 

Corrêa-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 472.245.920-72, a seguir denominada de VESPASIANO 
CORRÊA, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio de Mútua Colaboração, autorizado 

pela Lei Municipal .............., de............de 2002 que se regerá pelos ditames da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, com adoção das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

 

O presente convênio tem por objetivo a instalação de unidade da BRIGADA MILITAR no 

município de VESPASIANO CORRÊA, com vistas a incrementar a eficácia operacional e alcançar 

maior segurança da comunidade local.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações 



 

I – Ao MUNICÍPIO caberá: 

1. Ceder as instalações de um prédio de alvenaria localizado na Rua David De Algeli, s/n, 

centro de Vespasiano Corrêa-RS; 

2. Disponibilizará ao grupamento local, um terminal telefônico; 

3. prestar auxílio moradia para, no máximo, 3 (três) policiais militares que estarão 

destacados para este Subdestacamento, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será 

pago diretamente ao locatário do imóvel. 

 

II – Ao ESTADO caberá: 

 

A instalação do Policiamento Ostensivo através da Brigada Militar no Município 

Vespasiano Corrêa, para prestar segurança pública no município, através do Policiamento 

Ostensivo, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, objetivando manter a ordem pública e 

tranqüilidade dos munícipes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência 

 

O prazo de vigência do presente Convênio será de 12 (doze) meses, a contar da 

publicação da súmula no Diário Oficial do Estado, podendo ser renovado mediante Termo Aditivo.  

 
CLÁUSULA QUARTA – Da Dotação Orçamentária 

 

As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias do Município: 

Para auxílio moradia: 

03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

03.01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0012.2004- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 

e Finanças 

3.3.90.36.03.00- Outros Serviços de Terceiros-PF-Aluguéis 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão 
 



A inexecução total ou parcial do Convênio enseja a sua rescisão nos termos do artigo 77 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

O Convênio pode ser rescindido, ainda: 

a) por ato unilateral da Administração, nos casos do inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre os partícipes,  reduzi do a termo no processo do 

presente Convênio, desde que haja conveniência para a Administração, sem ônus para os 

convenentes; 

Parágrafo único: nos casos previstos nas alíneas “a” e “b” a denúncia deverá ser feita num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro 

 

É competente o Foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir eventuais pendências 

decorrentes do presente convênio. 

 

E, por estarem de acordo, os participantes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas. 

Porto Alegre, .......... de julho de 2002. 

 

                            JOSÉ PAULO BISOL 
     Secretário de Estado da Justiça e da Segurança 
 
 
                          MARCELO PORTALUPPI 
               Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa 
 
 
                       GÉRSON NUNES PEREIRA 
                     Cel. Comandante-Geral da BM 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1- ______________________________ 

2- ______________________________ 


	Marcelo Portaluppi

