
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS -- CONVÉNIO N' 0240/2020

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA

SESP/PMPR/CB E O MUNICÍPIO DE CELEVELANDIA

PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO

COMUNITÁRIO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E

CONDIÇÕES SEGUINTES.

PROTOCOLO N' 16.607.096-1

O ESTADO DO PARANA, pessoa jurídica de direito público interno, qualificado como

CONVENENTE, mediante a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICAE

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, inscrita no CNPJ/MF n' 76.416.932/0001 -81 , com sede na

Rua Deputado Mano de Barros, n' 1290: CEP 80.530-280, Curitiba, Paraná, doravante

denominada SESP, neste ato representada por seu titular, EXMO. SR. SECRETARIO ROMULO

MARINHO SOBRES, CPF: 769.505.907-25, com a INTERVENIENCIA da POLICIA MILITAR DO

PARANA, doravante denominada PMPR, estabelecida à rua Marechal Floriano, 1401, CEP

80.230-110, Curitiba, Paraná, representada pelo EXMO. SR. COMANDANTE-GERAL, CEL.

QOPM PERICLES DE MATOS, CPF: 563.708.499-87, por INTERMEDIO do CORPO DE

BOMBEIROS. como executor, podendo ser doravante denominado CB, sediado na Rua Nunes

Machado, n' 100, CEP 80.250-000, Curitiba, Paraná, representado pelo EXMO. COMANDANTE

CEL. QOBM SAMUEL PRESTES, CPF: 677.225.809-63 resolve celebrar o presente Termo de

Canvênia com o MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA. doravante denominado MUNICÍPIO, inscrito

no CNPJ/MF sob n' 76.161 .1 99/001-00, com sede na Praça Getúlio Vargas, n' 71 , CEP 85.530-

000, Cidade de CLEVELÂNDIA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo(a) EXMO.SR.
PREFEITO ADEMIR JOSE GHELLER, RG: 404.031/SC, CPF/MF 340.928.979-87, qualificado

como CONVENIADO. O Convênio reger-se-á, no que Ihe for aplicável, pela Lei Federal n'

8.666/93, Lei Estadual no 15.608/07 e Decreto Estadual 11.126/14, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO

O presente convénio tem por abjeto a instalação de Posto de Bombeiros doravante denominado

como Posto Bombeiro Comunitário ou PBC, e a viabilização das atividades de Defesa Civil nos

Municípios, conforme diretrizes estipuladas pela COMPDEC de cada Município.
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CLÁUSULASEGUNDA-DAFINALIDADE

O presente ajuste tem par finalidade a atuação conjunta do Estado do Paraná/PMPR/CB e a(s)

Município(s) qualificado(s), promovendo atendimento pelo Corpo de Bombeiros e os Agentes de

Defesa Civil à população na região do(s) Município(s) conveniado(s), no tocante aos serviços

preventivos ou não, relativos à Defesa Civil

CLÁUSULATERCEIRA-PREMISSAS

1. A ocupação do PBC deverá ser realizada exclusivamente por Bombeiros Militares e Agentes

de Defesa Civil.

11. 0 veículo operacional cedido pela SESP destina-se exclusivamente às ações de Defesa Civi

e/ou em apoio aos serviços operacionais da atividade de Bombeiro Militar NA ÁREA DO

MUNICÍPIO, sendo expressamente vedado o seu emprego em outras atividades

111. As diretrizes e regramentos estipulados pela COMPDEC do Município, são aplicáveis aos

Agentes de Defesa Civil, mesmo não previstos neste Convênio.

IV. As regras e diretrizes deverão corroborar com a coordenação e supervisão pelo Bombeiro

Militar responsável

V. As diretrizes e regras elaboradas pela COMPDEC para serem aplicadas ao PBC deverão ser

arquivadas no Posto de Bombeiro Comunitário

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE

Compete à SESP/PMPR/CB, na condição de CONVENENTE

1. Acompanhar e monitorar a execução do programam

11. Disponibilizar ao município de CLEVELÂNDIA, mediante termo de cessão de uso subordinado

a este convênía (Anexo 11) e assinado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros, 01 (um) veículo

operacional devidamente caracterizado com a identificação oficial padrão da Defesa Civil.

equipado cam materiais básicos de combate a incêndio, equipamentos de radiocomunicação

sinalizadores luminoso e sonoro, em perfeitas condições de usos

111. Coordenar e supervisionar o Posto de Bombeiro Comunitário e os Agentes de Defesa Cívill

IV. Incentivar o desenvolvimento de ações de Defesa Civil pelo Programa Bombeiro Comunitário

em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civill

V. Fomentar o desenvolvimento de atividades de orientação quanto a prevenção e segurança

contra incêndios por parte do Programa Bcimbeifo Comunitário junto aos diversos segmentos da

sociedades
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VI. Selecionar, através de entrevista e testes práticos, os funcionários designados pelo município

para atuarem como Agentes de Defesa Civil, observados os requisitos estabelecidos no Art. 4',

nciso 11, do Regulamento do Bombeiro Comunitário;

VII. Designar, para fins de seleção dos funcionários que irão compor as guarnições do Posto

Bombeiro Comunitário, uma Comissão Avalladora composta por, no mínimo, 02 (dais) Bombeiros

Militares, podendo integra-la, ainda, profissionais da área de psicologia e da área medical

VIII. Formar e qualificar os funcionários que comporão a equipe de Agentes de Defesa Civil,

julgados aptos após processo de seleção próprio. conforme normas de ensino da Polícia Militar

do Paranál

IX. Manter ininterruptamente 01 (um) Bombeiro Militar na administração do Posto de Bombeiro

Comunitário, executando também a coordenação dos Agentes de Defesa Civill

X. Requerer junto ao município sede de Posto de Bombeiro Comunitário, através do Comando

da Unidade Bombeiro Militar de articulação, a instauração de processo administrativo e a adoção

das medidas disciplinares cabíveis, quando do cometimento de atos incompatíveis com a função

de Agente de Defesa Civill

XI. Requerer, através do Comando da Unidade Bombeiro Militar de articulação, a substituição do

Agente de Defesa Civil cuja conduta se mostre incompatível com a funçãol

XII. Emitir Certidões de Ocorrências atendidas pelo Bombeiro Comunitários

XIII. Realizar vistorias técnicas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação

estadualvigente

XIV. Realizar, através da Supervisão do Posto de Bombeiro Comunitário, contados semanais

com a Coordenador Municipal de Defesa Civil. assessorando-o tecnicamente para a consecução

das atribuições de sua competência previstas no Regulamento do Bombeiro Comunítáriol
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO

Caberá ao MUNICÍPIO

1. Disponibilizar, para atuarem cama Agentes de Defesa Civil. um mínimo de lO (dezl

funcionários que atendam os seguintes pré-requisitos

a) no mínima 04 (quatro), dos 1 0 (dez) funcionários, deverão possuir habilitação categoria "D"

b) idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 40 (quarenta) anasl

c) possuir, no mínimo, o ensino fundamental completo

d) possuir bom estado de saúde e condicionamento físicos

e) capacidade psicológica e emocional para atuaçâo em situações de emergência

f) disponibilidade para intercâmbio técnico e operacional;
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g) não possuir antecedentes criminais, comprovado através de Certidão Negativa de

Antecedentes Criminais expedido por Cartório Distribuidor local e Delegada Policial.

11. Empregar o veículo cedido, e recebido mediante Termo de Cessão de uso pelo Prefeito,

exclusivamente nas atividades abrangidas pelo presente convêniol

111. Arcar com as seguintes despesas:

a) uniformes (padronizados pelo Programa Bombeiro Comunitário) dos Agentes de Defesa Civil

encargos trabalhistas, seguros pessoais e demais custas não previstas no Regulamento do

Bombeiro Comunitário, decorrentes de pessoall

b) água, luz, telefone, Internet, alimentação, materiais de limpeza e demais despesas

necessárias ao funcionamento das instalações

c) quanto aa veículo e equipamentos operacionais cedidos pela SESP: manutenção

abastecimento, reparos e recuperação, inclusive se decorrentes de acidentes, reposição

aquisição, despesas com seguro obrigatório. licenciamento anual, documentação. multas e

demais custos e emolumentos pertinentes ao veículo operacional e equipamentos.

IV. Assumir a responsabilidade pelos ates ilícitos (penais. administrativos e civis) que seus

servidores ou prepostos venham a causar no uso dos veículos cedidos, promovendo-lhes a

responsabilização pelas normas que adotarl

V. Disponibilizar na sala de atendimento uma linha telefónica fixa com aparelho telefónico, de

uso exclusivo para o atendimento a chamadas de emergências, um rádio transceptor, uma

segunda linha telefónica fixa com aparelho de telefone/fax para uso administrativo e operacíona

e um computador com acesso à internet banda largai

VI. Manter o grafismo padronizado pelo Estado do Paraná para o Programa Bombeiro

Comunitário:

a) do veículo operacional, viatura bpa ABT cedido pela SESP. caracterizando-o com o padrão
oficial da Defesa Civil;

b) do Posto de Bombeiro Comunitário (PBC)

c) do uniforme dos Agentes de Defesa Civil (ADC)

VII. Propor instalação de rede de hidrantes na área do município, aprovada pelo Corpo de

Bombeiros da PMPRI

VIII. Substituir o Agente de Defesa Civil que demonstre conduta incompatível com a função;

IX. Permitir e proporcionar o intercâmbio técnico e operacional entre o Bombeiro Militar e os

Agentes de Defesa Civil, através de estágios destes nas Unidades de Bombeiro Militar da área

de articulação, assim como a participação em treinamentos palestras e encontros técnicos em

outros municípios;
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X. Operaclonalizar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC). comissões ou órgãos

similares de Defesa Civil no Município. nos termos da legislação em vigor e de acordo com as

orientações das Coordenadorias Regional e Estadual de Defesa Civill

XI. Cumprir e fazer cumprir, dentro da esfera de suas atribuições, integralmente o que prevê o

presente convêniol

XII. Manter a situação de regularidade, nos termos da Lei Estadual n' 15.608/2007, durante todo

o prazo de vigência do presente convênio, apresentando, sempre que solicitado pela SESP-

PMPR-CCB, os documentos comprobatórios

CLÁUSULA SEXTA - DO PLANO DE TRABALHO

Os Convenentes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho constante do Anexo 1, que

passa a integrar este Convênio. com os encargos nele estabelecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Canvênio terá vigência de 60 (sessenta) meses da data da publicação do seu extrato
no Diário Oficial do Estado

CLÁUSULAOITAVA-DOSADITAMENTOS

Serão admitidos aditamentos ao presente Convênio, obedecidas disposições legais vigentes

mediante concordância dos partícipes

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Este Convênio não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes, não visa

lucratividade e não demanda despesa orçamentária pelo Estado

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTENSÃO DO CONVÉNIO

O Município somente poderá firmar convênio com outros municípios, entidades não-

governamentais e mesmo empresas privadas, ou ainda, criar dispositivo de arrecadação ou

fundos com base nas atividades de bombeiro visando atender os objetivos do presente, após

concordância expressa da SESP-PMPR-CCB.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO DO CONVÉNIO

A Fiscalização do Convênio, conforme preceitua o inciso IV, artigo 137 da Lei Estadual

15.608/2007, ficará a cargo do, como representante da Administração Estadual, Capitão QOBM

Genuíno Luiz Dalpont, RG: 1 0.264.021-7 e CPF: 039.397.691-07, atualmente respondendo pela
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função de Subcomandante do 2o SGBI . E também do servidor Jogo Adalberto Cantele, RG

l03.699.144/RS, CPF: 532.180.940-20, como representante da Administração Municipal

atualmente respondendo pela função de Secretário Municipal de Administração
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Parágrafo único: os fiscais atuais poderão ser substituídos posteriormente se, perante

respectivos Orgãos/Entes Públicos, forem dispensados das funções que os qualificam como

ndicados a exercer a fiscalização no presente Convênio. As substituições serão feitas por meio

de apostilamento de Termo de Substituição de Fiscal, constando obrigatoriamente a ciência do

fiscal substituto e do substituído (se não for possível a Gaiata do atestado de ciência do fiscal

substituído, dever-se-á juntar justificativa de seu superior imediato ou equivalente). e tais

documentos serão encaminhados a todos os partícipes para serem devidamente apostilados às

vias deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO DO CONVÊNIO

A Fiscalização do Convênio, conforme preceitua o inciso IV, artigo 137 da Lei Estadual

'1 5.608/2007, ficará a cargo do, como representante da Administração Estadual, Capitão QOBM

Genuíno Luiz Dalpont, RG: l0.264.021-7 e CPF: 039.397.691-07, atualmente respondendo pela

função de Subcomandante do 2o SGBI . E também do servidor Jogo Adalberto Cantele, RG

l03.699.144/RS, CPF: 532.180.940-20, como representante da Administração Municipal,

atualmente respondendo pela função de Secretário Municipal de Administração.

Parágrafo único: os fiscais atuais poderão ser substituídos posteriormente se, perante

respectivos Orgãos/Entes Públicos, forem dispensados das funções que os qualificam como

indicados a exercer a fiscalização no presente Convênio. As substituições serão feitas por meio

de apostilamento de Termo de Substituição de Fiscal, constando obrigatoriamente a ciência do

fiscal substituta e do substituído (se não for possível a roleta do atestado de ciência do fiscal

substituído, dever-se-á juntar justificativa de seu superior imediato au equivalente), e tais

documentos serão encaminhados a todos os partícipes para serem devidamente apostilados às

vias deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA

Qualquer dos partícipes poderá denunciar o presente Convênia. mediante declaração forma

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

6 #
do ao Protocolo 16.607.096-1 por Gi Vitória em: 15/07/2020 16:04. D ido por Sd. Qpm 2-0 Rudinei Cerri Copatti em 20/07/2020 13:23

80
36

Inserido ao protocolo 16.607.096-1 por: Sd. Qpm 2-0 Rudinei Cerri Copatti em: 28/07/2020 14:43. As assinaturas deste documento constam às fls. 82a. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 31d3bf864a6c9df83813d4a569771112.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
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Parágrafo primeiro. Em caso de denúncia, independentemente do motivo, o município restituirá

imediatamente à SESP-PMPR-CCB o veículo operacional e todos os materiais e equipamentos

pertencentes ao Estado do Paraná, livres de quaisquer ónus ou embaraços, nas mesmas

condições ao tempo da cessão, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso. Se a denúncia

ocorrer por parte do MUNICÍPIO. o veículo deverá ser entregue nas cores do cedente. ao passo

que se a denúncia ocorrer por parte da SESP-PMPR-CCB, não haverá a necessidade de
caracterização nas cores do cedente.
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Parágrafo Segundo -- da devolução do veículo por implemento de prazo Em ocorrendo o
encerramento do presente Convênio por implemento de prazo, o veiculo será restituído à SESP-

PMPR-CCB no prazo de 60 (sessenta) dias, nas candlções em que fol recebido pelo Município.

ressalvado o desgaste natural pelo uso, e caracterizado nas cores do cedente.

Parágrafo terceiro - da impossibilidade de devolução do veículo. Ocorrido fato que

ínviabilize a devolução do veículo, este será substituído por outro nas mesmas condições, ou

similar, depois de aprovado por comissão designada pela SESP.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente instrumento será rescindido

1. Pelo não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de quaisquer das

suas cláusulas, ou de Termos Aditivos

11. Superveniência de norma legal que o torne formal ou materialmente inexequível,

independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão reduzidos em protocolo à parte que ao final serão arquivados

juntamente a este Termo de Convênio. Respeitados os limites administrativos de competência,

serão solucionados pelo Comandante do Corpo de Bombeiros e pelo Prefeito do Município

envolvido diretamente com o caso concreto ou o responsável pela COMPDEC do Município,

quando atinente às atividades dos Agentes de Defesa Civil.

Parágrafo único. Quando o caso exigir, de acordo com as atribuições legais de competência, o

Comando do Corpo de Bombeiros encaminhará o protocolado para análise do Comandante-

Geral da PMPR, que poderá remeter ao Secretário da SESP e ao Governador do Estado do

Paraná para se atingira solução
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CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DOFORO

Fica eleito o foro da Comarca de CURITIBA para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios

decorrentes deste Convênio, com expressa renúncia de qualquer outro.

E por assim estarem de acordo, assinam os partícipes, por seus representantes, firmando o

presente

Romulo Marinho Soares

Secretário de Estado da Segurança Pública e Adm. Penitenciária

Cel. QOBM Samuel Prestes,

Comandante do Corpo de Bombeiros

Cel. QOPM Péricles de Matos,

Comandante da Polícia Militar do Paraná
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS -- CONVEN10 NO 0240/2020

ANEXOl-PLANO DETRABALHO

PLANO DE TRABALHO PRaPOSTQ PARA o CONVÊNIO

QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ,

ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PúBLiCA E ADM. PENITENCIÁRIA MEDIANTE A POLÍCIA

MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ COM A
INTERVENIENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR

E O MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA PARA INSTALAÇÃO E

FUNCIONAMENTO DO POSTO DE BOMBEIRO

COMUNITÁRIO.

De conformidade com as determinações do art. 134, da Lei Estadual n' 15.608/07, o ESTADO DO

PARANÀ. mediante a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM

PENITENCIÁRIA, por intermédio da POLICIA MILITAR DO PARANÁ, através do CORPO DE

BOMBEIROS DA PMPR, apresenta a seguinte proposta de PLANO DE TRABALHO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO A SER EXECUTADO

jad. 134. 1. Lei Estadual n' 15.608/07)

O presente convênio tem por objeto a instalação de Posto de Bombeiros doravante denominado

como Posto Bombeiro Comunitário ou PBC, atinentes aos serviços de Segurança Contra

Incêndios, Prestação de Serviços de Socorros e de Defesa Civil. Realizando-se pela cooperação

entre os convenentes, através do cumprimento da regulamentação feita pelo Termo do Convênio

nos parâmetros do Plano de Trabalho

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS IUETAS A SEREM ATINGIDAS

(art. 134, 11, Lei Estadual n' 15.608/07)

Instalar o Posto de Bombeiro Comunitário para atendimento ao Municípios

11 - Selecíonar e treinar os integrantes do efetivo que guarnecerá o Posto de Bombeiro Comunitários

111 - Prevenir e combater incêndiosl

IV - Realizar missões de busca, salvamento, resgate e dar atendimento a outras ocorrências afetas

ao Corpo de Bombeiros

V - Atuar em ações de defesa civil;

VI - Analisar projetos de prevenção contra incêndio e pânico das instalações públicas municipais, \
/

nserido ao Protoc 16.607.096-1 p G vitó 15/07/2020 i6:04 . Do- oad íe ado Dor Sd. Qnm 2-0 Rud C Copatt 20/07/2020 13:23

9

83
37

Assinado por: Cap. Qobm Genuino Luiz Dalponte em 28/07/2020 15:00, Cel. Qobm Gabriel Mocellin Junior em 30/07/2020 10:24. Inserido ao protocolo 16.607.096-1 por:
Sd. Qpm 2-0 Rudinei Cerri Copatti em: 28/07/2020 14:43. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 290ae460ce5cf42c4f8c3c8582bedc62.



fá} u:q\..==;.1 ©a

$p Í ).;~ l@

{!é.4#'
SECRETARIA DE ESTADO bÀ SEGURANÇA PÚBLICA

SETOR DE CONTRATOS E CONVENTOS - CONVEN10 NO 0240/2020

além de vistoriar edificações e emitir certificados segundo os parâmetros de segurança contra
incêndio e pânico estipulados pelas normas atinentes;

Vll - Manter toda a infraestrutura necessária para as atividades atinentes à atuação dos Bombeiros

no Município.

d

€

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES DAS AÇÕES DA SESP/PMPR/CB

kart. 134, $3'. Lei Estadual n' 1 5.608/07)

1 } Acompanhar e monitorar a execução do pactuado no presente convénio

2) Disponibilizar ao MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA, mediante termo de cessão de uso

integrante deste convênia (Anexo 11) 01 (um) veículo operacional devidamente

caracterizado com a identificação oficial padrão da Defesa Civil, equipado com materiais

básicos de combate a incêndio, equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores

luminoso e sonoro, em perfeitas condições de uso

3) Coordenar e supervisionar o Posto de Bombeiro Comunitário e os Agentes de Defesa Civil

4) Incentivar o desenvolvimento de açõés de Defesa Civil em conjunto com a Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil

5) Fomentar o desenvolvimento de atividades de orientação quanto a prevenção e segurança

contra incêndios, pânico e desastres, pelos integrantes do convênio junto aos diversos

segmentos da sociedade

6) Sefecionar, através de entrevista e testes práticos, os funcionários designados pelo

município para atuarem como Agentes de Defesa Civil, observados os requisitos

estabelecidos para nivelamento dos funcionários quanto

6.1) à idade mínima de 18 anos e máxima de 40 anos

6.2) devendo haver concluído o ensino fundamenta

6.3) estar em bom condicionamento físico

6.4) ao mínimo de contingente com habilitação de categoria "D".

6.5) ter capacidade psicológica e emocional para atuação em situações de emergência.

6.6) promover esforços à sua disponibilidade para intercâmbios técnico e operacional

6.7) não possuir antecedentes criminais, comprovado através de Certidão Negativa de

Antecedentes Criminais expedido por Cartório Distribuidor local e Delegada Policia

7) Para fins de seleção dos funcionários que irão compor as guarnições do Posto Bombeiro

Comunitário será designada, pelo Corpo de Bombeiros, uma Comissão Avaliadora composta

por, no mínimo, 02 (dois) Bombeiros Militares, podendo integra-la, ainda, profissionais da área

l

k
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS - CONVÉNIO N' 0240/2020

de psicologia e da área médica

8) Havendo funcionários julgados inaptos pela Comissão Avaliadora a integrar o quadro de

Agentes de Defesa Civil, tal decisão deverá ser fundamentada e apresentada à Administração

Municipal, solicitando outros candidatos para entrevista e testes visando selecionar o número

necessário de funcionários aptos

#

9) Formar e qualificar os funcionários que comporta a equipe de Agentes de Defesa Civil

julgados aptos após processo de seleção próprio conforme as normas de ensino da Polícia

Militar do Paraná, aplicadas subsidiariamente na falta de norma específica.

10) Manter, ininterruptamente, 01 (um) Bombeiro Militar na administração do Posto Bombeiro

Comunitário. executando também a coordenação dos Agentes de Defesa Civil.

11) Requerer, junto ao Município responsável. através do Comando da Unidade Bombeiro

Militar de articulação. a instauração de processo administrativo e a adição das medidas

disciplinares cabíveis, quando do cometimento de atou incompatíveis com a função de Agente
de Defesa Civil

12) Requerer. através do Comando da Unidade Bombeiro Militar de articulação, a substituição

do Agente de Defesa Civil cuja conduta se mostre incompatível com a função.

13) Emitir Certidões de Ocorrências atendidas pelos bombeiros do Posta de Bombeiro

Comunitário.

14) Realizar análise de prajetos e vistorias técnicas de prevenção de incêndios das instalações

públicas municipais, segundo o planejamento do Grupamento de Bombeiros local, em

conformidade com a legislação estadual vigente.

15) Realizar, através da Supervisão do Posto de Bombeiro Comunitário, cantatas semanais

com o Coordenador Municipal de Defesa Civil, assessorando-o tecnicamente para a

consecução das atribuições de sua competência. atinentes ao presente Convênio.

16) Promover o intercâmbio técnico e operacfanal entre o Bombeiro Militar e os Agentes de

Defesa Civil. podendo o fazer através de estágios destes nas Unidades de Bombeiro Militar da

área de articulação, assim como a participação em treinamentos e/ou palestras e/ou encontros

técnicos em outros Municípios

17) Avaliar periodicamente (no mínimo uma vez ao mês) a qualidade do trabalha desenvolvido

pelos Agentes de Defesa Civil, conforme normas da Polícia Militar do Paraná, aplicadas

subsidiariamente na falta de norma específica. V
1 8) Atuar como elemento de ligação entre as Secretarias de Estado e o Município nos assuntos

l #
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - CONVÉNIO N' 0240/2020

relativos à execução do presente Convênio, dentro das possibilidades razoáveis

19) Compete à SESP, através da PMPR, apoiar a execução do presente convénio de forma

que todos os Batalhões, Companhias Independentes, Companhias, Pelotões e Destacamentos

da área de articulação, integrem-se ao Programa, participando do desenvolvimento de ações

preventivas, de preparação, resposta e reconstrução relativamente a desastres.

Parágrafo único. O ESTADO DO PARANÁ, mediante a SECRETARIA DE ESTADO DA

SEGURANÇA PUBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA. por intermédio da POLICIA MILITAR DO

PARANA através do CORPO DE BOMBEIROS, poderá ülrmar convênio cooperativo com outros

órgãos ou instituições para o cumprimento das obrigações estipuladas, visando o interesse comum

objeto deste termo, desde que não haja custos para a SESP/PMPR/CB ou incompatibilidade com o

estipulado no presente Convênio

CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO
MUNICÍPIO

(art. 1 34, $3o, Lel Estadual n' 1 5.608/07)

1) Disponibilizar, para atuarem como Agentes de Defesa Civil, um mínimo de lO (dez)

funcionários, que devem atender os seguintes pré-requisitos:

1 .1 ) no mínimo, 04 (quatro) dos lO (dez) funcionários, deverão possuir habilitação categoria

1 .2) idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 40 (quarenta) anos;

1.3) possuir, no mínimo, o ensino fundamental completo.

1 .4) possuir bom estado de saúde e condicionamento físico

1 .5) ter capacidade psicológica e emocional para atuação em situações de emergência.

1 .6) disponibilidade para intercâmbios técnico e operacional

1.7) não possuir antecedentes criminais, comprovado através de Certidão Negativa de

Antecedentes Criminais expedido por Cartório Distribuidor local e Delegada Policial

2) Fornecer anualmente dois conjuntos de uniforme, padronizado conforme Anexo 111 do

presente Convênio, a todos os Agentes de Defesa Civil do Município. E repõ-los quando for

necessária a substituição. em virtude de danos gerados em serviço.

D

3) Arcar com os encargos trabalhistas, seguros pessoais e demais custas, previstas em lei,

decorrentes de pessoal do seu Município mesmo que não tenham sido previstas no
presente Termo de Convênio

#
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SECRETARIA DE ESTADO DÀ SEGURANÇA PÚBLICA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS -- CONVÉNIO NO 0240/2020

4) Custear a alimentação para todos os funcionários do PBC, em serviço e/ou prontidão

e/ou em treinamentos, pãlestas ou estágios no PBC ou em lugares que não no Posto de
Bombeiro Comunitário.

&,;
Z

5) Empregar o veículo e equipamentos cedidos (recebido mediante Termo de Cessão de

uso constante no Anexo 11). nas atividades abrangidas pelo presente convénio

6) Arcar com as seguintes despesas relativas ao veículo e equipamentos cedidos pela
SESP/PMPR/CB

6.1) abastecimento com combustível compatível aos equipamentos (conforme descrições

dos fabricantes)

6.2) manutenção. reparos e recuperação, inclusive se decorrentes de acidentes

6.3) manutenção das plntu ras

6.4) reposição/aquisição de materiais e peças

6.5) despesas com seguro,obrigatório.

6.6) licenciamento anual, documentação. multas e demais custos e emolumentos atinentes

ao veículo operacional.

6.7) poderá reparar o veículo envolvido em danos por colisão/acidente, para promover o

emprego do equipamento com maior celeridade, sendo-lhe reservado o direito de regresso

para reaveros valores

6.7.1 ) deverá obedecer a legislação de licitações/compras para efetivar a manutenção

7) Disponibilizar espaço físico, para a instalação do Pasto de Bombeiro Comunitária. nas

condições necessárias e condizentes às atividades previstas no presente Convênio, em

local estratégico que facilite e privilegie o atendimento pelos integrantes do PBC à
população e ainda devendo conter nas instalações

7.1) banheiro com chuveiro que esquente a água(ou aquecimento a gás).

7.2) uma cozinha equipada com fogão, geladeira e pia

7.3) espaço para as refeições, com mesa no mínimo 4 cadeiras.

7.4) espaço para descanso, com sofá

7.5) sala de atendimento, com os seguintes itens e materiais

7.5.1) uma (OI) linha telefónica fixa, corri aparelho telefónico. de uso exclusivo para o

atendimento a chamadas de emergência.

7.5.2) um (01 ) rádio transceptar

7.5.3) uma (01 ) segunda linha telefónica fixa cam aparelho de telefone e uma impressora

para uso administrativo e operaciona

7.5.4) um (01 ) computador (incluindo sistema anta-furto) com acesso à internet banda larga
\

l #
sendo ao Protocolo 16.607.096-1 por Giovanna Vitória em: 15/07/2020 1õ:04. Download )do por Sd. Qpm 2-0 Rudinei Cerri Copatti em 20/07/2020 13:23

87
37

Assinado por: Cap. Qobm Genuino Luiz Dalponte em 28/07/2020 15:00, Cel. Qobm Gabriel Mocellin Junior em 30/07/2020 10:24. Inserido ao protocolo 16.607.096-1 por:
Sd. Qpm 2-0 Rudinei Cerri Copatti em: 28/07/2020 14:43. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 290ae460ce5cf42c4f8c3c8582bedc62.



$€ê
SECRETARIA DE ESTADO ÓÀ SEGURANÇA PÚBLICA

SETOR DE CONTRATOS E CONVÊN10S -- CONVÉNIO NO 0240/2020
B) Arcar com as seguintes despesas relativas ao Posto de Bombeiro Comunitário

8.1)água e esgoto

8.2) energia elétrica

8.3)telefonia

8.4)internet

8.6) materiais de limpeza

8.7) materiais diversos e demais despesas necessárias à manutenção, conservação e ao

funcionamento das instalações físicas do Posto de Bombeiro Comunitário

8.8) Havendo possibilidade financeira, se disporá um telefone celular para a equipe de

emergência do Posto de Bombeiro Comunitário utilizar em serviço e para a finalidade do

serviço

9) Apurar condutas potencialmente inapropriadas dos agentes municipais e promover-lhes

IS sanções administrativas cabíveis caso pratiquem condutas que Hum o estipulado no

presente convênio, principalmente no tocante aos deveres dos agentes de defesa civil,

além das demais normativas que eventualmente possam ser aplicadas.

10) Substituir o Agente de Defesa Civil que cjemonstre conduta incompatível com a função

1 1 ) Assumir a responsabilidade pelos alas ilícitas (penais. administrativos e civis) que seus

servidores ou prepostos venham a causar em serviço, inclusive no uso dos veículos e

equipamentos cedidos. promovendo-lhes a responsabilização {sancionamento) pelas
normas que adotar.

1 2) Arcar com a reparação dos danos causados ao Estado ou à terceiros, por culpa/dolo de

seus agentes municipais, na medida de suas responsabilidades apuradas por procedimento

próprio, Ihe sendo reservado seu direito ao regresso contra quem deu causa ao dano.

13) Permitir, facilitar e proporcionar o intercâmbio técnico e operacional entre o Bombeiro

Militar e os Agentes de Defesa Civil, através de estágios destes nas Unidades de Bombeiro

Militar da área de articulação, assim como a participação em treinamentos, palestras e

encontros técnicos em outros Municípios

1 4) Operacionalizar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), comissões ou

órgãos similares de Defesa Civil no Município, nos termos da legislação em vigor e de

acordo com as orientações das Coardenadorias Regional e Estadual de Defesa Civil

15) Manter o grafismo padronizado pelo Estado da Paraná para os equipamentos do

presente convênio, não alterando o padrão adotado pelas especificações da
SESP/PMPR/CB
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15.1) do veículo operacional, viatura tipo ABT cedido pela SESP/PMPR/CB, mantendo-o
caracterizado com o padrão oficial da Defesa Civil.

15.2) do Posto de Bombeiro Comunitário (PBC).

1 5.3) dos uniformes dos Agentes de [iefesa Civil (ADC)

Propor instalação de rede de hidrantes na área do respectivo município, aprovada pelo
Corpo de Bombeiros da PMPR

gá h

@

16) Apresentar durante todo o prazo de vigência do presente convênio, as documentos

comprobatórios à situação de regularidade nos termos da Lei Estadual n' 15.608/2007.

sempre que solicitado pela SESP/PMPR/CB

17) Realizar a aquisição e renovação de materiais e equipamentos operacionais

destinados à atividade-fim e dos materiais e equipamentos do Posto de Bombeiro

Comunitário

Cumprir e fazer cumprir, dentro da esfera de suas atribuições, integralmente o que prevê o

presente Convênío

CLÁUSULA QUINTA - DA CONDUTA DO AGENTE DE DEFESA CIVIL E DOS DEVERES NO
PLANTIO

Os Agentes de Defesa Civil deverão cumprir com o estipulado no Regulamento do Bombeiro

Comunitário e os Conveniados deverão convergir esforços para fazer cumpri-lo.

CLÁUSULA SEXTA - DAS FASES DE EXECUÇÃO

(art. 134, 111 e VI. Lei Estadual n' 1 5.608/07)

1) Instalação do Posto de Bombeiros Comunitário no Murlicípio em condições necessárias

para o desempenho das atividades previstas no Termo de Convênio de referência.

1 .1) Esta fase se inicia com a vigência do presente Convénio e se finaliza com a instalação
do Posto de Bombeiros Comunitário.

2) Fornecimento de efetivo militar para guarnecer o Posto de Bombeiros Comunitário e

efetuar a Coordenação e Supervisionamento das atividades atinentes ao Posto de

Bombeiro Comunitário conforme previsto no na Cláusula Terceira do presente Plano de
Trabalho

2.1) Esta fase se inicia após a Instalação do Posto de Bombeiros e se finaliza quando o

Convênio for encerrado, visto que a coordenação e supervisionamento pelo Bombeiro

Militar são atividades contínuas e necessárias durante toda a vigência do Convênio

3) Seleção de funcionários civis da Prefeitura para prestarem serviço como Agentes de

#
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Defesa Civil no Posto de Bombeiros Comunitários

3.1) Esta fase se inicia com a formação de Comissão Avaliadora nos termos da Cláusula

Terceira "7" do presente Plano de Trabalho e termina com a seleção dos funcionários aptos

a exercerem a função de Agentes de Defesa Civil, indicados pelos Municípios.

4) Formar os Agentes de Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula Terceiras "9" do
presente Plano de Trabalho.

4.1) Esta fase se inicia com a organização do plano de ensino do Curso de Formação dos

Agentes de Defesa Civil e termina cam a formação dos Agentes de Defesa Civil, indicados

pelos Municípios.

{
q @

5) Operacionalização das ativldades mediante o emprego dos esforços disponíveis,

humanos e materiais, nos serviços, conforme previsto no Termo de Convênio de referência

5.1) Esta fase se inicia após a Instalação do Pasto de Bombeiros. farneclmento de efetívo

para trabalhar no Posto e formação dos Agentes de Defesa Civil e finaliza-se quando o
Convênio for encerrado, visto a operacionalização das atividades ser de necessidade

contínua para a boa consecução do Convênio

6) Adquirlçãa/reparação de materiais/produtos necessários ao funcionamento esperado do

Posto de Bombeiros Comunitário, sempre que necessário, conforme as Cláusulas do Termo
de Convênio

6.1) Esta fase se inicia após a Instalação do Posto de Bombeiros Comunitário e finaliza-se

quando o Convênio for encerrado, visto que a operacionalização das atividades é de
necessidade contínua para a boa consecução do Convênio.

7) Controle e fiscalização constantes, pelo Fiscal do Convênio.

7.1) Esta fase se inicia cona a vigência do contrato e finaliza-se quando o Convênio se

encerrar. Devendo, o fiscal do convénio, atuar a todo o tempo

8) Atuação constante das partes para a realização do Objeto do Convénio (conforme

Cláusula Primeira deste Plano de Traballlo). de acordo com as respectivas obrigações

(previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta deste Plano de Trabalho).

8.1 ) Esta fase se inicia com a vigênçia do contrato e finaliza-se quando o Convênio expirar.

9) As fases de execução previstas rios Itens "I a 5" podem ser Inócuas caso o Pasto de

Bombeiros já esteja instalado e cona efetívo designado para guarnecê-lo.

10) Em caso de renovação do Convênio, será dada continuidade nas fases de execução a
partir do item "5" em diante.
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SECRETARIA DE ESTADO DÀ SEGURANÇA PÚBLICA
SETOR DE CONTRATOS E COrqVÊN10S -- CONVÉNIO NO 0240/2020

CLÁUSULA SÉTIMA « DO PRAZO DE EXECUÇÃO

(art. 134, VI, Lel Estadual n'. 1 5.608/07)

C) presente Convénio terá vigência de 5 anos, entrando em vigor na data de publicação de seu
extrato em Diário Oficial do Estado

>

B

CLÁUSULA OITAVA - DA GRATUIDADE E DOS RECURSOS FINANCEIROS

karts. 133. 11; 134, Vll e $1' da Lei Estadual n'. 15.608/07)

Este CONVÊNIO não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes. não visa

lucratividade e não demanda despesa orçamentária pelo Estado.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

O Plano de Trabalho acima proposto integra o COFJVENIO entre o ESTADO DO PARANA

SESP/PMPR/CB, a MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

E por estarem assim, justo e pactuado, depois de lido e achado conforme, vai este Plano de

Trabalho devidamente assinado pelo Prefeito, e: o Comandante do Corpo de Bombeiros,
executores do Convénio

Cel. QOBM Samuel Prestes.
Comandante do Corpo de Bombeiros da PMPR

Prefeitolllijjjil>:i
eller
a-Paraná

Capitão QOBM Genuíno !-uiz Dalponte
Fiscal do Convénio por parte do Estado
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ANEXOll--TERMO DECESSÃO DEUSA

'íEF{MC) DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O ESTADO DO PARANA, ATRAVÉS DA

SESP/PMPR/CB E O MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA.

Por força do art. 29 da Lei Estadual n' 1 .943/54, o CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR, doravante

denominado CADENTE, sediado na Rua Nuíles Machado, n' 100, CEP 80.250-000, Curitiba,

Paraná, representado pelo EXMO COMANDANTE CEL. QOBM SAMUEL PRESTES, CPF:

677.225.809-63, e o MUNECIPIO DE CLEVELANDIA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ/MF: 76.161.199/0001-00, com sede na Praça Getúlio Vargas, 71, CEP: 85.530-

000, consignado CESSIONARIO e doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo

PREFEITO EXMO SR. ADERIR JOSE GiIELLER, RG: 404.031/SC, CPF/MF: 340.928.979-87

celebram a presente Cessão (ie Liso, deferente aq .Termo de Convênio do qual este Termo de

Cessão de Uso é anexo, mediante ascláusçiias e condições seguintes:

CLÁUSULAPRIMEIRA--DO OBJETO

O presente tem por objeto, consoante as obrigações contidas no Termo de Convênio de referência

a cessão, para uso da r.ESSIONÁRIA, de um veículo caminhão Viatura tipo ABT, marca \rW

modelo 13.150, ano/modelo: 2005/2005, com apíoxirrladamente 67.721 Km, transmissão Manua

tanque de água com 5.000 litros e bomba de. IncêndiGJ com capacidade de 500 GPM, placa ANI

4067, REINAVAM 87.0945807, CHASSI 9BWBD72S55R531269, pertencente ao CADENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA DA UTILIZAÇÃO DO VeiCULa

O veículo caminhão Viatura tipo ABT cedido ao. Município deverá ser utilizado em conjunto pelas

equipes de Agentes de Defesa Civil que guarnecem o Pasto de Bombeiro Comunitário, para as

ações específicas a que se destina na área cle atuação do hlunlcipio pactuanle do Termo de
Convênio ao qual .integra este Telrno de Cessão dÉ: uso, conforme as; cláusulas especificadas no

referido Termo de Convênio

E por estarem assim justos e acordados, assinam cl presente termo

/
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Comandante do Corpo de Bombeiros da PMPR

Cel. QOBM Samuel Prestes

Fiscal do Convênio por parte do Estado

Capitão QOBM Genuíno Luiz Dalponte

Fiscal do Convénio por parte do Município

l
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