
ESTAD0   DO   CEARA
PREREITURA  MUNICIPAI.   DE   QUIXERENOBIM

GABINETE    DO    PREFEITO

MENSAGEM  N° 009/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

A Sua  Excelencia  o Senhor

Antonio  Fran€ois Saldanha  da Silva

Presidente  da  Camara  Municipal

Nesta

Com  os  cumprimentos de  estilo,  submeto  a  aprecia¢5o  de Vossa  Excelencia  e  dos  respeitaveis

membros dessa augusta Casa Legislativa, em  regime  de  urg6ncia  simples, o incluso Projeto de Lei q ue

permite o funcionamento do Tiro de Guerra  10.020 em Quixeramobim/CE.

Atrav6s  do  presente   proj.eto  de   Lei,  o  Executivo  Municipal,  busca   regular  as  atividades  de

funcionamento do Tiro de Guerra  10.020 em Quixeramobim-CE na  busca de envidar esfor¢os para  melhoria

das instalac5es e das despesas necessarias,  bern como estabelecer responsabilidade entre os Parti'cipes.

Os  Tiros  de   Guerra   permitem,   de  forma   criativa,   inteligente  e  econ6mica,   proporcionar  a
milhares de j.ovens brasileiros, principalmente os que residem em cidades do interior do pals, a oportunidade
de atenderem  a  Lei e de prestarem o Servico  Militar inicial.

Essa  parceria,  mais  que  vantajosa  para  os  tres  entes  (Ex6rcito,  Poder  Executivo  Municipal  e
Cidad5o),  tern  se  mostrado,  ao  longo  de  decadas,  urn  instrumento  de  educa¢ao  e  de  civilidade  nos  mais
distantes rinc6es do Territ6rio Nacional.

Dessa forma, 6 salutar a realiza¢5o de convenios com instituic6es que possibilitem avan€os para
a  populacao do  Municipio de Quixeramobim,  nas mais diversas areas de atuac§o do servigo  publico.

Destacamos Senhor Presidente,  que  na  elabora¢5o deste  instrumento  legal, foram  observados

os  principios constitucionais e a  atual  conjuntura  s6cia  econ6mica  do  pais,  sendo  imperioso a  promo¢5o de

a€6es sociais de tal  natureza.

Aproveitamos  o  ensejo  para  renovar  a  V.  Ex9.  e  a  seus  dignos  pares,  os  nossos  protestos  de

estima e considera¢ao.

Pago da  Prefeitura  Municipal de Quixeramobim  (CE),10

Atenciosamente,

CIRILO ANT6N

fevereiro de 2022.

PIMENTA  LIMA

Prefeito  Municipal

Ruil  Dr  Alvoro  Femalides, .36/12  -Cenlro -CEP b`3.800-0()O  -Quixer{irrl()I)im-CE

CN P| 07,744.303/000 I -68 - (:G,F 0 (>.920.1158-4
www`qulxeromchlm.ce.guv.I)r



ESTAD0   DO   CEARA
PREFEITURA  M(JNICIPAI.  I)I   QUIXERAMOBIM

GABINETE    DO    PREFEITO

PRO|ETO DE LEI: NQ 008/2022 DE 10 DE FEVEREIR0 DE 2022

AUTORIZA  0  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A  CELEBRAR  CONVENIO

DA  PREFEITURA  MUNICIPAL DE  QUIXERAMOBIM-CE  COM  0  EXERCITO

BRASILEIRO         DA         109         REGIAO         MILITAR,         PERMITINDO         0

FUNCIONAMENTO  DO TIRO  DE GUERRA  10.020.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  QUIXERAMOBIM

Faco saber que a Camara  Municipal de Quixeramobim aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  19.   Fica  o  Poder  Executivo  do  Munic`pio  de  Quixeramobim,  Estado  do  Ceara,  autorizado  a  celebrar

convenio com o  Exercito  Brasileiro/109  Regi5o  Militar para autoriza¢ao do funcionamento do Tiro de Guerra

10.020 de Quixeramobim/CE.

Art.  29    Fica  por  esta  lei  autorizado  o  Poder  Executivo  a  tomar  todas  as  providencias  necessarias  para  a

execu¢ao do convenio, realizar despesas de custeio de unidade, bern como a providenciar o aluguel e custeio

de despesas de  im6vel  residencial  no Municipio,  para abrigo e alojamento do Comandante instrutor do Tiro

de Guerra  10.020, assim como despesas decorrentes da execu¢ao do Convenio.

Art.  39  Farao face as despesas desta  Lei  recursos do  or¢amento vigente  no exerc`cio financeiro da validade

do convenio, autorizada a abertura de cr6dito especial criando-se as seguirites dota¢6es:

GABINETE DO  PREFEITO

VERBA  PARA  MANUTEN¢AO                                                                                                                                                RS:  6.500,00

TOTAL  DOS SuPLEMENTADOS                                                                                                                                            RS:  6.500,00

Art. 49 Para fazer face as despesas decorrentes da  Execucao do convenio, fica desde ja autorizada a dotacao

criada  no art. 39, autorizada a suplementa¢5o, caso necessario.

Art. 59  Esta  lei entra  em vigor na data de sua  publicac5o,  rev

financeiro retroativo a 30 de dezembro de 2021.

Pafo da  Prefeitura  Municipal de Q

gadas as disposic5es em contrario, com efeito

em  10 de fevereiro de 2022.

CIRIL0  ANTONIO  PIMENTA  LIMA

Prefeito  Municipal

Rua  I)r  Alvoro  Ferntiiides, 36ft2  -Centlo -CEP (>3`800-01)0 -Qillxerarriobim-CE

CNP! 07,744.303/000 I -68 -(:G,F 06.921),1 lj8-1
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MINIST€RIO  DA DEFESA

EXERCITO  BRASILEIRO

COMANDO  DA  log  REGIAO  Mlll1.AR

REGIAO  MARTIM  SOARES  MORENO

TERMO  DE ACORDO  DE  COOPERA¢AO

NJMERO  DE  ACORDO  D[  COOPERA¢^0/Asse  AP  ASJur/10                      I       ACORDO

21;-10         a;R.M         -011                   0       0

_.-.  i--_.                    _ ---..----- I__I-_ .----- _._____.___.
ESTE  Nl)MERO  DEVERA  SER  MAN"DO  NO  TERMO  DEFINITIVO,  A  ;

DESPEITO  DE  C)UTRA  EVENTUAL  NUMERACAO  ATRIBul.DA

PREAMBulo

DE        COOPERACAO       QUE

CELEBRAM   ENTRE  SI  0  COMANDO  DO

EXERCITO    POR    INTEF(MEDIO    DA    log

REGIAO      MILITAB      I     A      PREFEITURA

MUNICIPAL   DE   QulxERAMO8lM   -CE

COM    A    FINALIDADE    DE    PERMIT!R   0

FUNCIONAMENTO        DO        TIRO        DE

GUERRA.

1 -DOS PARTicIPES  E SEUS  REPRESENTANTES

a    A  UNIAO,  representada  pelo  COMANDO  DO  EXERCITO,  por  interm6dio  do  Comando

cla   log  REGIAO  MIUTAR,  com  sede  a  Avenida  Alberto  Nepomuceno,  S/Nr,  Balrrc)  Cen{ro,  rla  cic`ade

de   Fortaleza,    Estado   do   Cear5   inscrita   no   CNPJ/MF   sob   o   Nr   09.560.963/0001-14,   doravante

representando  neste  ato  pelo  o  seu  Comaiidante  General  de  Divisao  ANDRE  Lulz  RIBEIRO  CAMPOS

ALLAO,  brasileiro,  casado,  portador  da  Carteira  de  ldent.idade  Nr  022.690.093-4  MD/EB,  inscrito  no

CPF  sob  o   Nr  842.550.567-49,   residente  e  domiciliado  a  Av.   Dom   Lulz,   Nr  690,   Bairro  Aldeota,  na

cidade  de  Fortaleza-CE,  por  subdelega¢ao  do  Senhor  Comanclante  Militar  do  Nordeste,  de  acordo

com   a  Portaria   Nr  01-E1,   de  05  de  novembro  de  2018,  no  uso  das  atribui¢6es  conferidas  pela  a
Portaria  nQ  102-Cmt  Ex,  de  10  de  fevereiro  de  2017  (delega  a  competencia  pars  a  pr5tica  de  atos

administrativos).

b.  0  MUNIC`PIO  DE  QUIXERAMOBIM -CE,  com  sede  a  Rua  Dr.  Alvaro  Fernandes,  Nr 36,

Bairro Centro,  CEP  63.800-000,  Estado do  Cear5,  inscrita  no CNPJ/MF  sob  a  Nr 07.744.303/0001-68,

doravante   denominado    MQ,   representado   neste   ato   pelo   Senhor   Prefeito   do   Munici'pio   de

Quixeramobim-CE,   CIRILO   ANTONIO   PIMENTA   LIMA,   brasileiro,   casado,    portador   da   C6dula   de

ldentidade  Nr  38773-SSP/CE,  expedida  pela  Secretaria  de  Seguran¢a   Pdblica  do  Estado

inscrito  no  CPF  sob  o  Nr  OS9.505.463-34,   residente  e  domiciliada  a  Rua  Dr  Monteiro  Filh

Btiirro  Centro,  Municl`pio  de  Quixeramobmi-CE,  devidamente  autorizado  pela  Lei  Municipa

de22dejaneirode  2002`                                                                                                                                                 '

(Fl  ldo Termo  cie  Acordo  de  Cooperagao  EME  Nr  2021-01100  -102  RM)
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2 -DO  FUNDAMENTO  LEGAL

As   partes   resolvem,   de   multuo   acordo,   firmar   o   presente   Acordo   de   Coopera¢ac),
sujeitando-se  no  que  couber,  as  disposi96es  previstas  na  Lei  Municipal  de  Quixeramobim-CE,  Lei  n9

4.  375,  de  17  de  agosto  cle  1964  (Lei  do  Servigo  Militar),  o  Decreto  n9  57.654,  de  20  de  janeiro  de

1966  (Regulamento  da   Lei  do  Servi¢o  Militar),  Portaria   Ministerial   Nr  8.747-TG/10-020,  de  31  de

OuT  de  1945  (Cria  o  Tiro  de  Guerra  no  Municipio  de  Quixeramobim-CE),  Decreto  n9  93.872,  de  23

de  dezembro de  1986,  disp6e sobre a  unifica¢ao dos  recursos  de Caixa  do Tesouro  Nacional, atualiza

e  consolida  a  legisla€5o  pertinente  e  d5  outras  providencias,  Lei  nQ  8,666,  de  21  de  junho  de  1993

que   regulamenta   as   normas   para   licita¢6es   e   contratos   da   Administrac5o   Ptiblica   e   da   outras
providencias,  Portaria  n9  001  -Cmt  Ex,  de  02  de  janeiro  de  2002  (Aprova  o  Regulamento  para  os
Tiros   de   Guerra   e    Escolas   de   lnstrus;§o    Militar   (R-138),    Lei    nQ   6.170,    de    2007   (Disp6e   sobre

transferencia  de  recursos  da   Uniao  mediante  convenios  e  contratos  de  repasse),  Portaria  n9102.

Cmt  Ex,  de   10  de  fevereiro  de  2017  (delega  competencia  para  a  pr5tica  de  atos  administrativos),
Portaria   n°   1.448   -   Cmt   Ex,   de   10   de   setembro   de   2018   (Regula   as   lnstrug6es   Gerais   para   a

Realiza¢ao   de   lnstrumentos   e   Parcerias   no  Ambito   do  Comando   do   Ex6rcito  -   10-lG-10-016)   e   a

Portaria  Nr  01-E1,  de  OS  de  novembro  de  2018,  que  aprova  as  nctrmas  de  Delegac5o  e Subdelega¢5o

de  Competencia  no Ambito  CMNE.

3  -DA  FINALIDADE

As  partes  resolvem  celebrar  o  presente  Acordo  de  Coopera¢ao,  tendo  como  finalidade
regular  as  ati`vidades  de  funcionamento  do  Thro-de-Guerra  de  Quixeramobim-CE,  tomando  como

base   o  fundamento   legal   previsto   no   Item   Nr  2   acima   mencionado,   e   cumprindo   as   condi¢6es

previstas nas clausulas de acordo com  o que se segue:

DO  OBJETO

CLAuSULA   PRIMEIRA   -   0   presente   lnstrumento   de   parceria   tern   por   objeto   garantir   esfor¢os

relativos  a  manuten¢ao  das  instala¢6es  e  de  todas  as  atividades  do  Tiro-de-Guerra,  bern  como  as

despesas   Administrativas,    em   consonancia    com   o   respectivo   Plano    de   Trabalho,    previamente

acordado  entre  as  partes,  anexo  a  este  lnstrumento,  que  a  ele  se  integra,  independentemente  de
eventual  transcri€5o de  partes do seu  conteddo no texto deste  lnstrumento.

Par6grafo    unico.    0    presente    ajuste    deriva    de    estabelecimentos    das    responsabilidades    dos

PARTicIPES  em  relacao  aos  fundamentos  de  ceder  pessc>al,  material  para  construc5o  de  instalag6es,

utensnios,  aciuisi¢§o  de  equipamentos  afins  e  generos  alimentlcios  dentre  outros.

DA  EXECU¢AO

CLAUSuLA  SEGUNDA  -0  0rgao  executor  deste  lnstrumento  sera  o  Tiro-de  -Guerra,  no
de    Quixeramobim-CE,    que    gerenciara    dentro    das    respectjvas    competencias,    possibi

disponibilidades,     por    meio    de    dlretrizes,    programas,    ordens    de    servi¢o    e/ou    lns

(Fl  2do Termo  de Acordo  de  Cooperag5o  EME  Nr  2021-01100 -log RM,,(,)
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assemelhados,  sendo  que  a  verba  dest.inada  ao  custeio  do  Tiro-de-Guerra  dever6  estar  prevista  no

or¢amento  anual  do  Municl'pio.

DA  OBRIGA¢AO  DOS  PARTICIPES

CLAuSUIA  TERCEIRA  -   Para   a   consecu¢5o   do   objeto   deste   Acordo   de   Coopera¢ao  as  partes  se

comprometem   a   envidar  todos  os   esforgos  para   cumprimento   das   obrigag6es   pactuadas,   neste
referldo acordo,  conforme  se segue abaixo:

3.1  Da  109  Regi5o  Militar  (109  RM)

3,1.1-Designar  o  (s)  Instrutor  (es)  necessario  (s)  para  desempenhar  o  cargo  isolado,  com

deveres  administrat.ivos  e  discipl'Inares  do  Cc)mandante  de  Fra¢ao  Elementar  de Tropa;
3.1.2  -Fornecer  armamerito,  mun.1950,  fardamento e  outros  artigo julgados  necessarios  a

instru¢ao  clo  Tiro-de-Guerra,  conforme  prescrito  no  §   29  do  Art.  59  da   Lei   n9  4.  375,  de   17  de

agosto  de  1964  (Lei  do  Servico  Militar);

3.1.3    -    Elaborar    o    Plano    Regional    de    lnstru¢5o,    Plano    de    Programas    de   Atividades

Extracurnculares,   assim   como   os   Relat6rios   de   Matn'cula   e   o   Relat6rio   Anual   da   lnstrucio   de

Atualiza¢5o  de  Conhecimento  dos  lnstrutores,  nos  termos  do  inciso  I,  do Art.  51,  cla  Portar'Ia  n9  001
•  Cmt  Ex,  de  02  de  janeiro  de  2002  (Aprova  o  Regulamento  para  os  Tiros-de-Guerra  e  Escolas  de

lnstru9ao  Milltar  (R-138);

3.1.4  -Orientar  e  fiscalizar  o  funcionamento  e  a  instrucao  do  Tlro-de-Guerra  e  exercer  o

controle do  material  a  ele  distribui'do  por intermed.io  do  (s)  instrutor  (es);

3.1.S  -Opinar  sobre  a  criagao  e  exting5o  do  Tiro-de-Guerra,  quando  nao  for  atendido  ao

njimero  ml'nimo   de   matri'culas,   falta   de   apoio   da   Prefeltura   Munlclpal   e   outros   motivos  que   o

aconselhem;
3.1.6  -Colaborar em  atividades de Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  e  em  situa¢6es decorrentes

de calam.idade  pjiblica,  mediante  autorizagao  do Comandante  da  102  Reg.iao  M.ilitar;
3.1.7-Expedir Certificados de  Reservista  2e  Categoria e de  lsen¢5o,  assim  como reservistas

e  isentos  oriundo5  dct Tiro-de-Guerra;

3.1.8    -   Autorizar    a    utiliza¢5o    das    instalag6es    do    Tiro-de-Guerra,    em    horarios    nao

destinados   a   instru¢ao   para   o   funcionarnento   de   cursos   ou   atlvidades   civis   ou   sociais,   sendo

vedada  a  utilizacao  das    .Instalac6es  do Tiro  de  Guerra  para  ativ'dades  de  cunho  politico-partidar`'o,

ideol6gico  ou  sindical  de  qualquer  esp€cie;

3.1`9   -   lr`tel-vlr   quando   necessario   na   dire¢5o   do   Tiro-de-Guerra,   sempre   que   ocorrer

comprovadamente  e  exorbitanternente desvio  das  flnal.Idades  legais  do Tiro  de  Guerra;  e
3.1.10  ~  Cabe  a   Regi5o  Militar  no  qual  o  Tiro-de-Guerra,  esteia  diretamente  subordinado

aprovar  o fiincionamento e  regu\ar  a  sua  utiliza9ao  por elementos  estranhos  ao Tiro-de-Guerra.

3.2  Do  Municipio  de  Quixeramobim-CE  (MQ)

3.2.1  -Cabe  de  forma  indireta  a  dire¢5o  do Tiro-de-Guerra,  quando  nao  puder  exerce-Ia.  0
do,  fara  a

moral   eComandante  da  103  Reg.iao  M"tar  na  qual  o  Tlro-de-Guerra  esta  diretamente  subordin
escolha   de   urn   novo   diretor   entre   civis   residentes   no   local   de   reconhecida   ldoneida

intelectual  possuidor de  capacidade  de trabalho  e  lideran9a;

(Fl  3do Termo  de Acordo  de  Coopera¢5o  EME  Nr  2021-01100 -10!  RM)



3.2.2  -  Manter  em  boas  condi¢6es  as  instala¢6es  do  Tiro-de-Guerra,  considerando  que  o
im6vel  6  de  propriedade  do  munici'pio,  providenciar  a  sua  imediata  reforma,  ou  que  vierem  a  ser
construidas  de  acordo  com  os  i'ndices  fixados  pelo  Governo  Federal  e  assegurado  pela  lei  municipal

com  verba  do or¢amento  muni.cipal,  especi'fica  para  essa  finalidade;

3.2.3  -Prover,  mediante  recursos  pr6prios  materials  de  consumo  necessarios  para  a  vida
vegetativa  do  Tiro-de-Guerra,  como  de  expecliente,  de  esporte  e  de  instrumentos   para   fanfarra  e,

tamb6m  o  pagamento  do  consumo  de  energia  el6trica,  5gua,  tarifas  telef6nicas,  despesas  postais

pertinentes as  atividades de servi¢o e  de  intemet,  inclusive as despesas  havidas para  os generos de
alimentos  como  caf6  da  manh5  para  os  atlradores  em  dia  com  expediente  e  caf€,  almo¢o  e  janta

para   os   atiradores   que   se  encontram   de  servigo,   nos   termos   do   inciso   XXIX   do  Art.   66  da   Lei
Organica  do  Munici'pio  da  Lei  Nr  1886,  de  22  de janeiro  de  2002;

3.2.4  -   Prover  para  o  Tiro-de-Guerra   10-020  funcion5rios  com   o  prop6sito  de  auxiliar  o

"ro-de-Guerra,  na  proporc5o  de  no  minimo  1  (urn)  para  cada  turma  de  atiradores  matrjculados,

nos  termos  do  inciso  11  do  Art.  58  da  Portaria  n9 001  do  Comandante  do  Ex6rcito,  de  2  de janeiro

de  2002;

3.2.5 -Garantir a  assistencia  medico-hospitalar efetiva  aos instrutores,  seus dependentes e

atiradores,  quando  n5o  existir  Organiza¢5o  Militar  Subordinada  na  localidade,  conforme  previsto
no  inciso  lv  do Art.  58  da  Portaria  n9  001,  do  Comandante  do  Exercito,  de  2  de janeiro  de  2002;

3.2,6   -   Providenciar   a   lnspe¢ao   de   Sadde   no   servico   pilblico   para   os   efetivos   a   serem
matriculados  e  licenciados  no corrente  ano,  quando  nao  existir OM  de  Sadde  na  Localidade;

3.2.7   -   a   Munici'pio   de   Quixeramobim-CE   devera   custear   mediante   recursos   pr6prios

prevlsto  no  or¢amento  municipal  todas  as  despesas  destinadas  a  atender a  participacao  do Tiro-de.
Guerra   em   eventos   mllitares,   que   tenham   como  objetivo   a   integracao  com   os   demais   Tiro-de-

Guerra  subordinados  a  109  Regiao  Militar;

3.2.8 -Garantir  a  seguran¢a  das  instala¢6es  do  Tiro-de-Guerra,  no  per`odo  compreendido

entre   10  (dez)  dias  antes  do  licenciamento  dos  Atiradores  e  30  (trinta)  dias,  ap6s  a  matricula  da

nova turma  do ano seguinte.

3.2.9   -   0   Tiro-de-Guerra   tera   sua   sede,   material,   m6veis,   utensi`lios   e   providos   pelas
Prefeituras  Municipais,  sem,  no  entantc),  ficarem subordinados ao  executivo  municipal,  nos termos

do  §  19  do  Art.  59  da  Lei  4.375,  de  17  de  agosto  de  1964  (Lei  do  Servi¢o  Militar)  e  doinciso  Vll  do

Art.  66  da  Lei  Organica  clo  Munjcipio  da  Lei  Nr  1.886,  de  22  de janeiro de  2002,.  e

3.2.10  -Cabers  ao  Munici'pio  de  Quixeramobim-CE  custear,  mediante  contrato  de  aluguel

em   seu   nome,   a   morad.ia   para   o   instrutor   (es),   desde   que   nao   exista   pr6prio   naclonal   ou   do
miinici'pio   destinadc)   para   esse   fim   e   que   haja   dificuldades   para   a   instalag5o   dos   mesmos   na

localidade    Tal  mc>radia  devera  ter  sua  localiza¢5o  compati`veis  com  o  cargo  funcional  de  lnstrutor

(es)   do   Tiro-   de-Guerra,    conforme   previsto   no   inciso    Ill    do   Art.   58    da    Portaria    n9   001   do
Comandante  do  Ex6rcito,  de  2  de janeiro de  2002.

DA  VIGENCIA

CLAuSULA  QUARIA  -0  presente  instrumento  de  parceria  tera  sua  vigencia  ou  efic5cia  limitada,
respeitando o correspondente  abaixo:

4.1-Este Termo de Acordo de  Cooperasao entrara  em vigor a contar de  3 de jane
com  vlgencia  limitada  ate  31  de  dezembro  de  2025,  nos  termos  do  §  19  do  Art.  33
1.448-Cmt  Ex,  de  10 SET  18,  que trata  sobre as  instru¢6es gerajs  de  parceria  no ambit
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devendo  ser  publicado  no  Diario  Oficial  da  Uni5o,  como  manifesta¢5o  da  condigao  de  sua  efic5cia

nos termos mencionado  em sua C15usula  D6cima Quarta, podendo ser prorrogado; e

4.2  -Eventuais  altera¢6es  que  se  fa¢am  necess5ria  no  Plano.de  Trabalho  poderao  ser

promovidas   pelos   participes,   mediante  TERMO  ADITIVO.   No   entanto,  fica   vedada   altera¢5o   do
obieto  pactuado  na  CLAUSULA  PRIMEIRA  do  presente  lnstrumento  original,  nos  termos  do  Art.14

da  Portaria  n91.448-Cmt  Ex,  de  10  de  setembro  de  2018,  que  aprova  as  instru¢5es  8erais  para  a

realiza¢5o  cle  instrumento  de  parceria  no ambito  do  Comando  do  Ex6rcito  (EB  10-lG-01.016).

DOS  RECURSOS  FINANCEIROS

CLAUSULA  QUINTA  -0  presence  Acordo  de  Coopera¢5o  nao  envolve  transfer€ncias  de  recursos

financeiros/or¢ament5rios  entre os  participes,

Paragrafo  dnico.   Fica  vedado  ao  lnstrutor  do  Tiro-de-Guerra  o  recebimento,  no  desempenho  do

cargo,  de qualquer  beneficio  ou  indenizacao,  conforme  descrito  no  §  19  do Art,  31 da  Port.  ng 001-
Cmt  Ex,  de  2  JAN  02,  que  Aprova  o  Regulamento  para  os  Tiros-de-Guerra  e  Escolas  de  lnstruc5o

Milltar.

DO  CONTROLE  E  FISCALIZA¢AO

CLAUSULA  SEXTA  -Fica  assegurado  aos  PART`CIPES,  por  intermedio  de  seus  6rgaos  competentes,

controlar e fiscalizar a  execu¢ao  do  presente Acordo  nos  termos  da  lei.

DOS  DOCuMENTOS

CLAUSULA  SETIMA  -   Faz   parte  deste  Termo  de  Acorclo  de   Coopera¢5o,   como  se  nele  estivesse

transcrito,  o  respectivo  PLANO  DE  TRABALHO,  nos  termos  do  Art.11  da  Portaria  n°  1.448  -Cmt  Ex,

de  10  de  setembro  de  2018,  que  Regula  as  lnstru¢6es  Gerais  para  a  Realizacao  de  lnstrumentos  e

Parcerias  no Ambito  do  Comando  do  Exercito  (EB10-lG-10-016).

DAS  PRERROGATIVAS

CLAUSULA OITAVA -De  acordo com  o  presente Termo  de Acordo  de  Cooperagao fica  estabelec.ido

que  a   log   Regi5o  Militar  por  interm6dio  do  seu   Comandante,   poder5   suspender  ou  extinguir  a
funcionamento   das   atividades   do  Tiro-de-Guerra,   caso  a   concedente   n5o   se   responsabiljze   em

conservar a  autoridade  normativa,  bern como  nao executar as atribuic6es do  presente instrumento
de  parceria   de   modo  a  evitar  a   descontinuidade   do  servi¢o  ou   quando  ocorrerem  as  seguintes

situa¢6es:

8.1-Nio  devera  o  Tiro-de-Guerra,  em  princi`pio,  funcionar  com  urn  mi'nimo  de  30  (trinta)

atiradores  matriculados  por  turma  de  instrucao,  excepcionalmente,  mediante  proposta  da  Regi5o

Militar,  o  Tiro-de-Guerra  podera  funcionar  com  meiior  nJimero  de  atiradores,  nos  ter

do Art   4Q  da  Portaria  nQ  065  do  Comandante  do  Exerc'ito,  de  26  de janeiro  de  2012;
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8.2  -Quando ocorrer a falta  de instrutores;

8.3   -   Na   falta   de   apoio   da   Prefeitura   Municipal   ou   o   descumprimento   dos   objetivos

previstas na cl5usula  3.2,  deste instrumento;
8.4 -Propor  a  extin¢ao  do  Tiro-de-Guerra  que,  por  qualquer  motivo,  permane¢a  com  as

atividades   suspensas   por   2   (dois)   anos   consecutivos,   de   acordo   com   inciso   Vlll   do  Art.   51   da

Portaria n9 001 do Comandante do Exercito, de  2 de janeiro de 2002;
8.5 -Quando a  utiliza¢5o dos recursos estiver em  desacordo com o  Plano de Trabalho,. e
8.6 -0  Munic`pio  de  Quixeramobim-CE,  podera  resc`indir  e  denunciar  o  presente  Termo

de  Acordo  de  Coopera¢5o,  fundamentando  o  seu  interesse  ate  o  t€rmino  do  mes  de  abril  do  ano
anterior ao  ano  de  suspensao  das  atMdades  para  que  nao  haja  prej.ui'zos  com  a  sele¢5o  dos  novos
Atiradores  e  nomea¢5o  de  lr`strutores,  bern como  pelo  inadimplemento  de  quaisquer  das  clausulas

compactuada5,  particularmente.

DO  PATRIMONIO

CLAUSULA  NONA  -  F.icam  acordados  entre  as  partes  que  toda  e  qualquer  benfeitoria   realizada

pelo  oiitro  partlcipe  nas  instalag6es  do  Tiro-de-Guerra,  bern  como  outros  bens  m6veis  e  im6veis,
ficar5o    sob    a    jurisdi¢5o    do    Comando    do    Ex6rcito,    n5o    cabendo    qualquer    indeniza¢5o    ou

ressarcimento por parte  do  Ex6rcito,  em  rela¢5o as obras realizadas.

DOS  DENS  REMANESCENTES

CuiusuLA    DECIMA   -    Com    relac5o    aos    bens    que   tenham    sido    adquiridos,    produzidos   ou

construi`dos  em  raz5o  deste  instrumento,  remanescentes  na  data  de  termino  da  vig€ncia,  em  caso

de  suspensao e  extin¢5o  das  atividades  do Tiro  de  Guerra,  ap6s  seu  invent5rio,  devera  ser tomada

as   5eguintes   providencias,   nos  termos   dos   Art.   46   e   47   cla   Portal.ia   nQ   001   do   Comandante   do

Exercito,  de  2  de  janeiro  de  2002,  que  aprova  o  Regulamento  pare  os  Tiros  c!e  Guerra  e  Escolas  de

lnstruc5o  Militar  (R-138).

10.1-     Recolher     a     Regi5o     Militar     todo     material     pertencente     a     Fazenda     Nacional

(armamento,   muni¢ao,   eciuipamento,   material   de  estabelecimento,   materi.al  de  consumo  dentre
outros);

10.2  -  Recolher  a  Prefeitura  Municipal  todo  o  material  fornecido  pelo  municipio  (m6veis,

utensilios,  materials  de  escrit6rio);

10.3 -Doar as entidades filantr6picas locais todo o  material  recebido par doa¢5o; e

10.4   -   Quando   ocorrer  a   suspens5o  das   atividades   do  Tiro-de-Guerra,  todo  c)  material
dever5  ser  recolhido  a  urn  dep6sito determinado  pelo  Comando da  109  Regi5o  Militar,  ate  que sua

situa¢5o seja  definida.

DA  DIVULGACAO

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA -Fica  vedado  uma  eventual  publicidade  de  qualquer  ato

em   fun¢5o   deste   Acordc]   de   Cooperacao   ou   que   com   ele   tenha    rela¢5o,   que

promo¢Eio  pessoal  de  autoridades  ou  de  servidores  pdblicos  em  geral.
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11.1`    0   fiincionamento   do   Tiro-de-Guerra   sera   para    atender   a   instru¢ao   mjlitar   dos

convocaclos  nao  incorporados  em   organi.za96es  milltares   da  ativa   das   Forgas  Armadas,   portanto

para   satisfazer  as   exigencias   c!os  planos   militares,  e  sempre   que   possivel,   as  conveniencias  dos
municipios,  conforme Art.  59  da  Lei  ng 4.  375,  de  17  de  agosto  de  1964 {Lei  do Servico  Militar);  e

11.2-   0   Tiro-de+Guerra   somente   podera   ter   seu   funcionamento   efetivado,   depois   de
cumpridas todas as formalidades constantes neste lnstrumento de Acordo.

DAS ALTERA¢6 ES

CLAUSUIA   DECIMA  SEGUNDA  -As   prorrogag6es,   adi¢6es,   prazos   ou   variac6es   nas  clausulas  e

anexos   deste   ln5trumento,   que   porventura   sejam   necess5rias,   serao   formalizadas   a   qualquer
tempo,  mediante  TERMOS ADITIVOS,  os quais  passarao a  fazer  parte  integrante do mesmo, vedada
a  altera95o  do  objeto  pactuado na  CLAUSULA  PRIMEIRA  DO  OBJETO do  lnstrumento  original.

Paragrafo  ulnico.   Flca  acordado  que  os  termos  aditivos  devem  ser  encami.nhados  ao  Estado-Maior

do  Ex€rci'to  (EME)  para  an5lise  e  emissao  de   parecer,  via  cadeia  de  Comando,  em  ate  30  (trinta)

djas antes do encerramento do termo original.

DA  DENUNCIA  E  RESCISAO

CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA  -0  presente   lnstrumento  poder6  ser  rescindldo  no  todo  ou  em

parte,  a  qualquer tempo,  desde  que  ocorram  fatos supervenientes,  imperiosos  e alheios a vontade
dos  parti`cipes  que  tornem  impossi.vel  o objeto deste  lnstrumento,  podendo  ainda  ser denunciado,
a  qualquer tempo,  desde  que  haja  a  manifesta¢ao  previa  e  expressa,  de  uma  parte a  outra,  com  a
antecedencia    mi'nima     de    sessenta    dias,     respeitadas    as    atividades     que    estiverem    sendo
desenvoMdas.

DA  PuBLICACAO

CLAUSULA  DECIMA  QUARTA  -A  efic5cia  do  presente  instrumellto  fica  condicionada  a  publicag5o

do  extrato  no  diario  Oficial  da  uniao  (DOU),  sob  as  providencias  do  Orgao  do Comando  do  Exercito,

Independentemente   de  flgurar  como  concedente  ou  convenente,  ate  o  quinto  dia   dtil   do  mss

subsequente  ao  de  sua  assinatura,  devendo  ocorrer  no  prazo  de  20  (vinte)  dias  daquela  data,  em

conformidade com  o  que  estabelece o Art.  24 da  Portaria  n91.  448 -Cmt  Ex,  de  10 de setembro de
2018  (que  Regula  as  lnstru96es  Gerais  pars  a  Realiza¢5o  de  lnstrumentos  e  Parcerias  no  Ambi.to  do

Comando  do  Ex6rcito -EB  IO-lG-01.016).

DO  FORO

CLAUSUIA   DECIMA   QUINTA   -   Para   dirimir   quaisquer   ddvidas   na   execii€ao   deste   Acordo   de

Coopera¢ao,    que    nao   possam   ser   solucionadas   pela    media¢5o   administrativa,    reallzada    pela
r`=---`    A_    f`___.'._   _-                \     11.C6mara  de  Conci.Iiagao  e  Arbitragem  da  Administra¢5o  Federal--CCAF/AGU,  fica  eleito

Justi`¢a    Federal,    Se¢ao   Judici5ria    de    Fortaleza-CE,    renunciarido-se    a    qualquer   outro

privilegiado  que  seja.
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E,  pela  firmeza  e  validade  do  que  foi  acordado,  por  estarem  justos  e  acertados,  depois  de  I.ido  e

achado  conforme,  os  partlcipes  firmam  o  presente  instrumento  em  03  (tres)  vias  de  igual  teor  e

forma  e  para  urn  s6  efeito,  o  qual  vai  assinado  pelos  representantes  legal.s  das  partes  na  presenca

das  testemunhas  que  tamb€m  o  subscrevem,  para  que  produza  seus  efeitos  juridicos  e  legais,  em

juizo  ou  fora  dele.

Fortaleza-CEiodedezembrode202/

ANDRE  Lul

Comandante  da  109  Regi

CPF:  842.550.567-49

Militar

CIRILO  ANTONIO  PIMENTA  LIMA

Prefeito  Municipal  de  Quixeramobim-CE

CPF:  059.505.463-34

:ERsuT::;¥TAord%g0 - Major
Chefe da Subse¢5o do Tiro de Guerra/10
CPF:  044.076.236-75

NNIERl

resent
532.155.

(Fl  8do Termo  de  Acordo  de  Coopera¢5o  EME  Nr  2021-01100 -log  RM)





3 -CRONOGRAMA  DE  EXECU¢AO:

Meta Etapa/Ease Especiflcac5o
lndiF',cadorsico

Duracao

Un Qtd lnfciorfBicfin:2. T6rmino3010612.2-
•.                   .:..I Recrutamento Consiste  na  inscri¢5o dos

Atrd 50
i   (alistamento)

candidatos para  o processoseletivo

Selegao            I
ProcessoSeletjvo(selegaocomplementar)

Consiste na seleg5o dos can-didatosparamatricula
01lcI' 12.2. 2:SNln:2-

II)(      Capacita¢ao

•''IForma¢ao

Consiste  na  preparacao dosI;t:asrree;:;:f:;ad:eem2:3:;a::;s:;;;i:atividadescivisemilitares:MeioAmbiente;A¢ac>Co-munit5riaeDefesaCivil;ln-form5tlca;ArmamentoMu-iii¢5oeTiro;Camuflagem;Comunica¢6es;Ex6rcitoeEstadoBrasileiro;Fardamen-
II,'1

II                      -1`

01/ce/2.2

I                                   'i30/11/22i

Esse  cronograma  de

Materlal;  Machas   e    Esta-

cionamentos;   Observagao  e

Orientac8o
Vlgilancia;  Preven¢ao  e

Combate  a  lncenclios;  Ordem

Unida,  Servi¢os  lntemos     e

Externos;  Condutas;  T6cnlcas

Especiais;  Utilizacao  clo  ter-

reno;  Topografia;  e  Treina-

mento  Fisico  Miljtar,

execu¢5o
de  Coopera¢ao,  com  a  aprovacao  pr6via  do Comando da  log  Regiao  Militar.

sera  aplicado  anualmente  ate  a

auxiliar as atividades  internas  do Tiro-de-Guerra  10-020.

vlgencia  do  Termo  de  Acordo

4 -DOS SERVIDORES  MUNICIPAIS:

A  Prefeitura  Municipal  de  Quixeramobim-CE  ira  ceder  03  (tr€s)  funcionarios,  com  prop6sito
1,1\,:I:+,   -^   ^,:..:.I_J__   I      ,

(Plano  de  Trabalho  n9  0C)1.  Regulado  pelo  Comando  da  Ion  RM,  cle  30 de  dezembro  de  2021.    .  ,2/5)



5 -DO CUSTEIO  DAS  DESPESAS:

a. As despesas decorrentes do cumprlmento do objeto  do Tempo de Acordo de Cooperac5o e deste
Plano  de  Trabalho  ser5o  custeadas  por conta  de  cada  parti'cipe.  A  Prefeitura  Municipal  de  Quixera-

mobim-CE  atendera  todas  as  necessidades  relativas  a  materials  (higiene,  limpeza,  expediente,  pro-

cessamento  de  dados,   instru¢5o,   material  permanente,  suprimento  de  inform5tica  etc),  alimenta-

¢ao  dos  atiradores  quando  de  servigo,  e servi5:os  (telefonia  fixa,  energia  eletrica,  agua,  internet, gral
ficos,   servigos   el6tricos,   monitoramento  de  vi`deo  com   emprego  de   material,  manuten95o  de  ar

condicionado,  recarga  de  extintores,  servicos  de  pedreiro,  obras,  tarifas  postais,  pinturas  das  insta-

Ia¢6es,  abasteciiiiento  de  combustivel,  manuten¢5o  em  geral,  dentre outros),  onde  funciona  o Tiro-

de-Guerra  de Quixeramobim-CE,  conforme demanda  apresentada  pelo  Proponente.

b.  A  Prefeitura  Municipal,  como  6rg5o  executor  direto,  a  tim  de  atender  as  necessidades  relatjvas
aos  materials  e  servi9os  do  Tiro-de-Guerra  de  Quixeramobim-CE,  descrltos  no  item  acima,  devera

fazer  qualquer  custeio  em   moeda  corrente  ou  em  material   mediante  urn  Gestor/Administrador,

publicado  em  documento  administrativo  para  que  este  se  responsabilize  pela  operacionalidade  e

ger6ncia,  dentro de sua  competencia.

6 -DO PAGAMENT0 DO ALUGUEL RESIDENCIAlu D0 lNSTRUTOR:

Em  cumprimento  ao  Termo  de  Coopera¢ao  vlgente,  a  Prefeitura  Municipal  de  Quixeramobim-CE,

compromete-se  a  fazer  o  pagamento  do  aluguel  residencial  do  lnstrutor,  com  verba  para  tal  fina-

lldade,  diretamente  ao  proprietario  do  im6vel  residencial  locado.  Tal  moradia  dever5  ter  sua  loca-

Iizag5o  compati`vel  com  o  cargo  funcional  do  lnstrutor  do  Tiro-deLGuerra  10-020.

7 -DA ASSISTENCIA  MEDICO-HOSPITALAR  E  ODONTOL6GICA:

a.  A  Prefeitura  Municipal  de  Quixeramobim-CE,  devera  garantir  a  assistencia  m6dico~hospitalar  e

odontol6gica  efetiva  ao  lnstrutor do Tiro-de-Guerra  10-020,  seus  dependentes e Atiradores,  bern
como atender as  possiveis  demandas que  por ventura  venham  a  surgir,  para  que  possam  ser reali-

zados todos os  procedimentc)s  necessarios ao atendimento.

b.NocasodosAtiradores,deveraprestartodoosuportenasinspe¢6esdesaddenecessariaspara

as  atividades  realizadas  pelo  Tiro-de-Guerra,  quando  solicitado  pelo  Chefe  de  lnstruc5o,  com  e-

quipe de atendimento  pr6-hospitalar e ambulancia,  quando for o caso.

8 -PLANO  DE  APLICA¢AO:

Natureza da  Despesa

C6digo                             Especificacao

3.3.90,30                  Material  de  consumo

3.3.9o.36         °utros  servi¢os de terceiros
(pessoa  fl`sica)

3  3.9o39         °utrosservicosdeterceiros
(pessoa  Juridica)

3.3.90.52                  Material  permartente

Total Geral  MI'nimo de  Gastos

Total                           Concedente                  Proponente

sem  limite                           sem  limjte

sem  limite                         sem  limite

sem  limite                          sem  limite

sem  ljmite                           sem  limite

R$ 84.000,00                  R$ 84.000,00

(PlanodeTrabalhon£001-ReglJladopeloComandoda10&RM,de30dedezembrode2021"....3/5)



a.  As  atribui¢6es  previstas  no  item  5,  anteriormente  discriminada,  asslm  como  todas  as  demais
responsabilidades  da  Prefeitura  Municipal  de  Quixeramobim-CE,  n§o  poderao  ultrapassar  o teto
maxlmo  de  R$  6,BOO,00  (seis  mil  e  quinhentos  reais)  mensais,  exceto  a  mss  de janeiro,  a  que
totaliza o aporte total  de  R$  84.000,00 (oitenta  e quatro mil  reais) anuais sendo a  la  parcela  no
valor  de  R$  12.500,00  e  mais  11  (onze)  parcelas  no  valor  de  6.500,00  na  vig€ncia  do  presente
lnstrumento.  Excetua-se do referido teto orgament5rio os servigos de fdrnecimento de telefonia
fixa,  energia  el6trica, 5gua,  internet  e aluguel  residencial  do  lnstrutor.

b.  Caso  venha  a  ocorrer  eventuais  altera¢6es  que  se  fa¢am  necessarias  neste  Plano  de  Trabalho,

este  poder5  ser  revisto  antes  do  t6rmino  do  seu  prazo  de  vigencia,  em  comum  acordo  entre  os

parti'cipes.  No  entanto,  f.ica  vedada  alteragao  do  objeto  pactuado,  conforme  descrito  no  art.14 da
Portaria  n91448-Cmt  Ex,  de  10 de  setembro  de  2018,  que  aprova  as  instru¢6es  gerais  para  a  rea-

liza¢5o  de  instrumento  de  parceria  no  ambito  do  Comando  do  Ex6rcito  (EB  IO-lG-01.016).

9 -CRONOGRAMA  MENSAL  DE  DESEMBOLSO  EM  FAVOR  DO TIRO-DE-GUERRA:

a, Concedente

I                                                                                             pRiMEIRO SEMESTRE
ITEM JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

t   1  -Alimenta¢act 4.000,00 1.900,00 3.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
rinaterial de limpeza 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350 00

3 -Material  de  expedienteI 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
4 -Material  de  higiene loo,00 100,00 loo,00 loo,00 100 00 I     100,o0200,00

fauI,:,i::e'r:a:u.f:f:n:f:a¥|c]
I       400,oo 2.500,00 200,00 200,00 200,00

300,00 250,00 300,00 100,00 100,00 loo 00
I   7-Combustivel                                      1700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700 00
I   8 -Material  para  instru¢6o 300,00 150,00 500,00 loo,00 100,00ZOO00 loo,00ZOO,00650000I   9 -Servi¢o

6.000,00 200,00 200,00 200,00
Total 12.500,00 6.500,00 6.500'00 6.500,00 6.500 00-Y    1   \,,.,\,+,,LSEGUNDOSEMESTRE

ITEM JUL AGO SET OuT 1NoVI4.400,0o350,00 DEZ4.400,0035000
1 -Alimentacao 4.loo,00 4.200,00 4.400,00 4.400 00
2 -Material  de  limpeza I       350,0o 350,00 I      350,00 350,00
3 -Material  de  expediente 350,00 350,00 350`00      , 350,00 350 00 350,0010000
4 -Material de  higiene 100,00 loo,00 100,00 100 00 100 00
5   -   Material   de   constru¢ao,pintura,hidr5ulicoeeletrico 200,00 200,00 200,00       II 200,00 200,00 200,00

L±uprimento de  informa{ica 300`00      , 100,00 100,00      i 100,00 I       100,00 100,00
7 -Combusti'vel 700,00 700,00 700,00 700,00 700 00 700,00loo,00     I
8--Materia1parainstru¢5o 200,00 300,00      i      100,00 100,00 100,00
9 -Servico 200,00 200'00      :      ZOO,00      , ZOO,00 ZOO,00 200 00

LEL- 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500'00 6.500,00

b.  Caso  nao  seja  utilizado  o  valor  do  custeio  da  subvencao  na  sua  totalidade,  havendo  saldo  re,

manescente  o  gestor  do TG  est5  autorizado,  mediante  solicitagao  via  ofl'cio  ao  Chefe  de  Cabin

do  Prefe!to,  realizar  a  aquisigao  de  material  permanente  que  esteja  necessitando  e/ou  a  con

¢5o de  brinde  para  entrega  para  as  autoridades  civis  e  militares que  visitarem  o Tiro de Guerr
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020   Tamb6m  podera  ser  solicitada  a  realizag5o  de  pequenas  reformas  da  area  predial  do Tiro  de
Guerra.

10 ~ DO OR¢AMENTO  DA OBRA  (SERvl¢O E/Ou  MATERIAL):

Caso  haja  necessidade  de  servico  ou  material  para  melhoria  no  Tiro-de-Guerra  10-020  e,  devido
aos custos,  n5o for possivel  realizar com  os valores  dos custeios  mensals,  sera  solicitado mediante
oficio  redigido  pelo  Chefs  de  lnstruc5o  a  administra¢5o  municipal,  onde  dever5  constar as  neces-

s.Idades,  justlficativa,  dentre  outros,  a  fim  de  que  a  Prefeitura  Muiiicipal  possa  fazer  os  or¢amen-

tos  e  demais  tramites   burocraticos,   no  sentldo  de  atender  a   solicitacao  do  Tiro-de-Guerra  com

recursos  extras.

11 -DECLARACAO

L_
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