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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 1510.01.0122949/2021-89

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 341/2021/PCMG QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO, E O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
MEIO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO ÂMBITO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA O MEIO
AMBIENTE  .

 
 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ 18.715.383/0001-40, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
E PREVENÇÃO, com sede na RUA CARIJÓS, nº 126 - 3º andar - Centro, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Secretário
Municipal de Segurança e Prevenção, GENILSON RIBEIRO ZEFERINO, doravante denominada SMSP, estando presente o
Comandante da GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, Sr. RODRIGO SÉRGIO PRATES e O ESTADO DE MINAS GERAIS, por
intermédio da POLÍCIA CIVIL, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Edi�cio Minas 4º andar, bairro Serra Verde, nesta
Capital, CNPJ 18.715.532/0001-70, adiante denominada Polícia Civil, neste ato representada pelo Superintendente de
Planejamento, Gestão e Finanças, Dr. REINALDO FELÍCIO LIMA, CPF 032.649.746-30.

 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de atuação integrada entre forças federais, estaduais e municipais para a prestação de
serviços ao cidadão, seja no co�diano da gestão urbana, na realização de eventos ou em situações de crise;

CONSIDERANDO que todos os entes envolvidos no planejamento operacional dos serviços municipais de segurança pública e
defesa social não possuem, autonomamente, a integralidade das informações, imagens e dados necessários para urna atuação
sa�sfatória de sua respec�va Ins�tuição;

CONSIDERANDO a solicitação do Sr. Chefe do Departamento Estadual de Inves�gação de Crimes contra o Meio Ambiente - DEMA,
para recebimento de equipe da Guarda Civil Municipal - GCM de Belo Horizonte (Unidade de Combate a Crimes Ambientais
Urbanos), no âmbito daquele Departamento;

CONSIDERANDO a criação e execução de protocolos integrados de atuação conjunta entre entes federais, estaduais e municipais,
cujo desenvolvimento e discussão os par�cipes são atuantes, bem como a respec�va necessidade de aplicação dos citados
protocolos na ro�na da gestão urbana, na realização de eventos ou em situações de crise;

CONSIDERANDO o interesse mútuo entre as Partes,

 

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, nos termos e limites estabelecidos pela Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, assim como pelas demais normas que disciplinam a matéria e mediante as cláusulas e condições que
se seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

1.1. Cons�tui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica a mútua cooperação entre os par�cipes, de forma de combater
crimes ambientais e querendo aprimorar a atuação especializada e integrada da Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual
de Inves�gação de Crimes contra o Meio Ambiente - DEMA e a Guarda Civil Municipal - GCM de Belo Horizonte, com o escopo de
fortalecer e promover a melhor ar�culação e interação intersetorial das ins�tuições, visando à produção de conhecimento voltado
para o enfrentamento dos crimes ambientais pra�cados neste município.

 

IJ: 01.2022.2100.0006.00.00



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

2.1. Compete à PCMG: 

a) Disponibilizar estrutura no âmbito do DEMA para receber equipe(s) da GCM de Belo Horizonte;

b) Atuar em conjunto, por meio da agência de inteligência do DEMA, na produção de conhecimento voltado para o enfrentamento
dos crimes ambientais pra�cados neste município;

c) Indicar representantes para o acompanhamento e a fiscalização do presente Acordo.

 

2.2. Compete ao MUNICÍPIO: 

a) Disponibilizar equipe(s) da GCM de forma a atuarem em conjunto com o DEMA;

b) Atuar em conjunto, por meio da agência de inteligência do DEMA, na produção de conhecimento voltado para o enfrentamento
dos crimes ambientais pra�cados neste município;

b) Indicar representantes para o acompanhamento e a fiscalização do presente Acordo.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ADITIVOS

 

3.1. Os par�cipes poderão alterar, a qualquer tempo e por mútuo consen�mento, o presente Acordo por meio de Termo Adi�vo
por meio de no�ficação ao outro par�cipe, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, nos limites impostos pela Lei Federal
nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS HUMANOS 

 

4.1. Os recursos humanos u�lizados nas a�vidades inerentes ao presente instrumento não sofrerão alterações na sua vinculação
funcional/emprega�cia com os par�cipes, os quais se responsabilizam cada qual por seu corpo técnico.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

 

5.1. Não haverá transferência de recursos financeiros entre os par�cipes para a execução do presente Acordo de Cooperação
Técnica.

5.2. As despesas da PCMG e da SMSP inerentes à execução deste Acordo são decorrentes do exercício normal das atribuições de
cada par�cipe, estando consignadas no orçamento próprio, não acarretando, portando, impacto orçamentário e financeiro, em
contrapar�da ao cumprimento das obrigações assumida neste instrumento.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZOS E DA VIGÊNCIA 

 

6.1. O presente Acordo de Cooperação terá duração de 48 (quarenta e oito) meses, contados a par�r de sua publicação, podendo
ser prorrogado mediante termo adi�vo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DENÚNCIA, EXTINÇÃO e RESCISÃO                                                                                                              

 

7.1. Este Acordo poderá ser denunciado por qualquer dos par�cipes, bem como ex�nto, com antecedência mínima de 90
(noventa) dias, ou rescindido, de pleno direito, a qualquer tempo, unilateralmente, ou de comum acordo entre os par�cipes, por
inadimplência de qualquer deles ou pela superveniência de mo�vo que torne material ou formalmente inviável.



7.2. No caso de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições os convenentes poderão rescindir imediatamente o
presente instrumento, sem prejuízo à responsabilização, inclusive perante terceiros, por perdas e danos a que deram causa.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

 

8.1. A gestão e a fiscalização do presente Acordo serão feitas:

 

8.1.1.Por parte da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, a Guarda Civil Municipal - GCM de Belo Horizonte, que se
encarregará de zelar pela fiel execução deste Acordo;

8.1.2. Por parte da Polícia Civil, pelo Departamento Estadual de Inves�gação de Crimes contra o Meio Ambiente - DEMA, que se
encarregará de zelar pela fiel execução deste Acordo;

8.1.3. Aos Fiscais compe�rá acompanhar a execução e comunicar aos gestores eventuais irregularidades e exercer em toda a sua
plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e demais normas per�nentes;

8.1.4. Aos Gestores compe�rá coordenar, orientar, controlar, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, e exercer em
toda a sua plenitude a gestão de que trata a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e demais normas per�nentes.

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

 

9.1. Contados da assinatura do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, a POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS providenciará a
publicação do mesmo no D.O.E.M.G., nos termos do parágrafo (mico do art. 61, da Lei Federal n°8.665/93;

9.2. Contados da assinatura do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE providenciará a
publicação do mesmo no DOM, nos termos do parágrafo único do ad. 61, da Lei Federal n°8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – LEI Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”)                                                       
                                                                                            

10.1. Aplicam-se à execução deste Termo de Cooperação Técnica a Lei n.º 13.709/18, as normas a�nentes editadas pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Lei Federal n.º 8.666/93, no que couber, os preceitos de Direito Público e,
suple�vamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO                                                                                                                                                       

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir qualquer li�gio decorrente do presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidos neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmam
as partes o presente instrumento.

 

Belo Horizonte, _____ de _______________________de 20____.

 

 

Reinaldo Felício Lima
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças/PCMG

 
 

Bruno Tasca Cabral
Departamento Estadual de Inves�gação de Crimes Contra o Meio Ambiente

 



 
Genilson Zeferino Ribeiro

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção-SMSP
 
 

Rodrigo Sérgio Prates
Comandante da Guarda Civil Municipal De Belo Horizonte
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Convênios Comp. Açoes. Inform e outros/DCC/SPGF/PCMG

 

Plano de Trabalho PCMG/SPGF/DCC/CONVÊNIOS CAIO nº. 39861117/2021

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2021.
  

PLANO DE TRABALHO

ANEXO I AO ACT N.º 341/2021/PCMG

 

PARTÍCIPES: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE BELO HORIZONTE

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS PARTÍCIPES

1.1 - Nome:

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ:

18.715.532/0001-70

ENDEREÇO SEDE:

Rod. Papa João Paulo II n.º 4143- 4º
Andar – Prédio Minas                     

BAIRRO:

Serra Verde

CEP:

31630-900

MUNICÍPIO:

BELO HORIZONTE/MG

ESTADO:

MINAS GERAIS

TELEFONE:

(31)3915-7284

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: 

REINALDO FELICIO LIMA

CARGO:

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças 
(SPGF) 

1.2 - Nome:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE
BELO HORIZONTE

CNPJ:

18.715.383/0001-40

ENDEREÇO

Rua dos Carijós, nº 126, 3º andar

BAIRRO:

Centro

CEP:

30120-060

MUNICÍPIO:

BELO HORIZONTE/MG

ESTADO:

MINAS GERAIS

TELEFONE:

(31)3277-4414

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: 

GENILSON RIBEIRO ZEFERINO

CARGO:

Secretário Municipal

2 - CARACTERIZAÇÕES DA PROPOSTA

2.1- PROGRAMA/TÍTULO: Compar�lhamento de dados, imagens e informações entre os par�cipes

2.2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei
8.666/93

TIPO DE ATENDIMENTO: Qualificar a prestação do
serviço de segurança pública ofertado à população

PERÍODO  DE EXECUÇÃO: 48 (quarenta e
oito) meses a par�r da publicação do ACT

 

2.3 - DA IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

A mútua cooperação entre os par�cipes, de forma de combater crimes ambientais e querendo aprimorar a atuação especializada e
integrada da Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Inves�gação de Crimes contra o Meio Ambiente - DEMA e a Guarda Civil



Municipal - GCM de Belo Horizonte, com o escopo de fortalecer e promover a melhor ar�culação e interação intersetorial das
ins�tuições, visando a produção de conhecimento voltado para o enfrentamento dos crimes ambientais pra�cados neste município.

2.4 - JUSTIFICATIVA:

As Guardas Municipais estão �pificadas na Cons�tuição Federal de 1988 no capítulo referente à Segurança Pública, conforme o art.
144, onde dispõe que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seus diversos órgãos, estabelecendo ainda no §8º desse
mesmo ar�go os parâmetros para que o Município cons�tua suas Guardas Municipais, nos termos da legislação federal específica que
regulamenta as a�vidades da corporação.

Em 2014, o Congresso Nacional regulamentou a atuação das Guardas Municipais ao aprovar a Lei 13.022, denominada “Estatuto Geral
das Guardas Municipais” incumbindo às guardas municipais, ins�tuições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto
em lei, a função de proteção municipal preven�va.

O Congresso Nacional aprovou, em 2018, a Lei 13.675, que disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública; cria a Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e ins�tui o Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP); e elevou as Guardas Municipais ao rol de ins�tuições operacionais desse sistema.

A necessidade de criar mecanismos de interação e de troca de experiências entre as ins�tuições de segurança pública, conforme
proposto na Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, se faz necessário. 

A necessidade de realizar parceria com a PCMG, por meio do Departamento Estadual de Inves�gação de Crimes contra o Meio
Ambiente - DEMA e Guarda Civil Municipal - GCM, com o escopo de fortalecer e promover a melhor ar�culação e interação
intersetorial das ins�tuições.

 

             

2.5 - FASES DE EXECUÇÃO

2.5.1 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NO ACT:

ITEM PARTÍCIPE                                 METAS
          DURAÇÃO

INÍCIO TÉRMINO

1 PCMG Disponibilizar estrutura no âmbito do DEMA para receber equipe(s) da GCM de Belo
Horizonte

A par�r da
publicação
do  ACT

48
(quarenta e
oito) meses

2 PCMG
Atuar em conjunto, por meio da agência de inteligência do DEMA, na produção de
conhecimento voltado para o enfrentamento dos crimes ambientais pra�cados
neste município

A par�r da
publicação
do  ACT

48
(quarenta e
oito) meses

3 PCMG Indicar representantes para o acompanhamento e a fiscalização do presente Acordo
A par�r da
publicação
do  ACT

48
(quarenta e
oito) meses

4 SMSP Disponibilizar equipe(s) da GCM de forma a atuarem em conjunto com o DEMA
A par�r da
publicação
do  ACT

48
(quarenta e
oito) meses

5 SMSP
Atuar em conjunto, por meio da agência de inteligência do DEMA, na produção de
conhecimento voltado para o enfrentamento dos crimes ambientais pra�cados
neste município

A par�r da
publicação
do  ACT

48
(quarenta e
oito) meses

6 SMSP Indicar representantes para o acompanhamento e a fiscalização do presente Acordo
A par�r da
publicação
do  ACT

48
(quarenta e
oito) meses

2.5.2- PESSOAS BENEFICIADAS: A população de Belo Horizonte

3– PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

As despesas da PCMG e da SMSP inerentes à execução deste são decorrentes do exercício normal de suas atribuições, estando
consignadas no orçamento e dotações próprias, não acarretando, portando, impacto orçamentário e financeiro em contrapar�da ao
cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento.



4 - APROVAÇÃO

Fica aprovado o presente plano de trabalho e autorizada a celebração deste Acordo de Cooperação.

 

Belo Horizonte, ________ de _____________________ de 2021.

 

 

Reinaldo Felício Lima
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças/PCMG 

 
 

Genilson Ribeiro Zeferino
Secretário Municipal de Segurança e Prevenção
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SÉRGIO PRATES, Usuário Externo, em 03/03/2022, às 16:18, conforme horário
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