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TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2020

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MATEIROS/TO E O 5º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO TOCANTINS, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 
171/2019 E NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 004/2020 DO GOVERNO DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE MATEIROS-TO, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 26.753.129/0001-64, 
com sede à Rua Maranhão s/n˚, Quadra 26, Lote 01, Centro, Mateiros/TO, CEP 
77.593-000, nesta Cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o 
Senhor JOÃO MARTINS NETO, brasileiro, casado, portador do RG n° 853.033 
SSP/TO e do CPF sob nº 597.841.561-72, residente e domiciliado na Rua Capim 
Dourado, QI 43, Lote 14, doravante denominado simplesmente Prefeitura, e, 
de outro lado, o 5º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
TOCANTINS – 5ºBPM-TO, entidade de segurança pública estadual, CNPJ 
nº 33.567.785/001-38, sediado na cidade de Porto Nacional –TO, Av. das 
Nações Unidas, Qd. 19, Lote 18, Setor São Vicente, neste ato representado pelo 
TENENTE CORONEL QOPM JOÃO PEDRO PEREIRA PASSOS LEMOS, 
Comandante do 5º BPM-TO, portador do CPF nº 979.438.781-91 e do RG nº 
04.675/1PMTO, acordam em celebrar o presente Convênio de Cooperação 
técnica, sujeitando-se às cláusulas e condições em conformidade com a Lei 
Municipal nº 171/2019, de 04 de junho de 2019, bem como Medida Provisória 
Estadual nº 004/2020, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços para 
robustecer a segurança no município em eventos críticos e dá outras providências 
com o emprego de policiais militares, fardados e munidos de equipamento de 
proteção individual, em escala especial, em locais a serem especificados no 
Ofício de solicitação de Escala Extraordinária.

§1º Para fins deste convênio, a participação do militar estadual dar-
se-á nos termos definidos pela legislação estadual referente à Polícia Militar 
do Estado do Tocantins, sendo direcionada exclusivamente às atividades de 
segurança pública, objeto deste convênio.

                                                                                                                    
CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações Comuns e Específicas 

dos Partícipes.

Para a execução do presente Convênio, o 5º BPM-TO e o MUNICÍPIO 
DE MATEIROS-TO terão as seguintes obrigações:

I – Caberá ao 5º BPM-TO:
a) levantar os policiais militares voluntários para serem empenhados 

durante a folga do serviço ordinário nos policiamentos do Convênio, munidos 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S), armamentos e outros meios 
necessários para o desenvolvimento desta modalidade de policiamento;

b) arcar com custos e despesas para a realização do objeto do Convênio 
relacionadas à aquisição e à disponibilização de viaturas, à respectiva manutenção 
veicular, ao fornecimento de combustível e a quaisquer outros dispêndios 
relacionados à operacionalização do Programa, excetuada a Indenização por 
serviço de reforço ao município;

c) autorizar o emprego e a utilização do suporte administrativo e 
operacional da PMTO necessários à execução do objeto deste Convênio;

d) dispor do acesso ao centro de Operações da Polícia Militar 
(COPOM) para comunicação de emergências e imediatas providências para 
atendimento de ocorrências de segurança pública, prestação de socorro a vítimas 
e outras que gerem a necessidade de apoio ao policial militar;

e) acompanhar e supervisionar a implementação e o desenvolvimento 
do Convênio referenciado em todas as suas etapas;

f) elaborar relatórios e estatísticas contendo os resultados obtidos com 
a execução deste convênio;

g) criar procedimentos para informação ao município de eventos que 
poderão demandar reforço, bem como promover a interação com seus integrantes, 
visando à conjugação de esforços para o aprimoramento deste convênio;

h) garantir continuidade da prestação de serviço, salvo em situações 
excepcionais de grave perturbação da ordem pública;

II – Caberá ao MUNICÍPIO DE MATEIROS:
a) coordenar as ações necessárias para efetivação do presente 

convênio com participação direta e efetiva da PMTO nas tratativas que forem 
desencadeadas para a implementação do objeto do convênio nos locais onde 
será implantado o presente convênio;

b) fornecer as informações necessárias para a instalação e 
operacionalização do Convênio;

c) permitir o compartilhamento de dados, informações e imagens que 
porventura sejam necessários ao melhor emprego do reforço; 

d) disponibilizar total infraestrutura necessária para orientação a ser 
ministrada pela PMTO aos integrantes funcionais da Prefeitura;

e) permitir, quando necessário, o uso de imóveis pertencentes ao 
patrimônio do município para uso das instalações destinadas a prestar o suporte 
operacional aos policiais militares, sem prejuízo da edição dos respectivos 
decretos e da formalização dos termos de permissão de uso, nos termos da 
legislação vigente;

f) apontar com antecedência mínima de 05 (cinco) dias os locais e/
ou eventos que necessitem da presença da fiscalização policial, ficando a cargo 
da PMTO avaliar tecnicamente o pedido e a efetivação da presença policial 
militar no local indicado;

g) depositar diretamente na conta bancária do policial militar 
voluntário o valor correspondente à Indenização por serviço de reforço ao 
município no âmbito da segurança pública, de acordo com as horas efetivas e 
exclusivas trabalhadas na atividade objeto deste convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da indenização por serviço de reforço 
ao município no âmbito da segurança pública.

I – A indenização por serviço de reforço ao município no âmbito da 
segurança pública, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º da Lei Municipal 
nº 171, de 04 de junho de 2019, será calculada segundo os seguintes valores de 
referência contidos no ANEXO I deste termo de convênio;

II – Para viabilizar o pagamento, a PMTO a através do 5º BPM 
encaminhará ao município planilhas com os dados de cada militar empregado no 
reforço, com o respectivo número de horas despendidas e dados da conta corrente;

III – Atestada a regularidade das informações, o Município efetuará o 
depósito do valor correspondente às horas efetivas e exclusivamente trabalhadas 
pelo militar do Estado na atividade objeto deste convênio, em conta corrente 
indicada.

CLÁUSULA QUARTA – Do Controle e da Fiscalização.

I – O MUNICÍPIO detém a autoridade normativa e exerce o controle 
e fiscalização sobre a execução do presente convênio, respeitadas as normas 
operacionais da Polícia Militar;

II – O acompanhamento da execução do presente convênio compete: 
a) ao Comando do 5º BPM, ou pessoa por ele designada; 
b) ao Secretário Municipal de Administração.

CLÁUSULA QUINTA – Da Prestação de Contas.
I – Os participes prestarão contas aos seus órgãos internos de controle 

e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, na forma da lei.
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CLÁUSULA SEXTA – Da Apuração de Responsabilidade Civil por 

danos Materiais.

I – Os partícipes deverão apurar, na forma de sua legislação própria, 
eventuais danos causados aos bens do outro colocados à sua disposição, 
cientificando-o da decisão;

II – Cada partícipe responderá pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição 
Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência, da Rescisão e da Denúncia.

I – O presente Convênio vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado, mediante manifestação 
das partes. 

§ 1º. Este Convênio será rescindido por infração legal ou 
descumprimento de suas cláusulas.

§ 2º. Este Convênio poderá ser denunciado, por desistência unilateral 
ou consensual, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias, imputando aos convenentes as responsabilidades das obrigações decorrentes 
do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente os benefícios 
adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA OITAVA – Das Disposições Comuns.

I – As dúvidas que eventualmente surgirem na execução do presente 
Convênio, assim como as divergências e casos omissos, serão dirimidas através 
de contato pessoal, telefônico ou meio digital entre as partes.

 
CLÁUSULA NONA – Do Foro.

I – Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Alta do Tocantins - TO, 
para dirimir as questões oriundas da execução deste Convênio, que não forem 
resolvidas na forma da cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Recursos Financeiros.

I – Os recursos financeiros necessários à execução do presente convênio 
onerarão a dotação orçamentária: 02.04.122.0001.2.100 (ADMINISTRAÇÃO);

II – E para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias, 
digitadas apenas no anverso, assinadas pelos participes, na presença das duas 
testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que surtam todos os efeitos 
legais.

Mateiros (TO), em 14 de outubro de 2020.
             

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal de Mateiros

JOÃO PEDRO PEREIRA PASSOS LEMOS
TEN CEL QOPM – Comandante do 5º BPMTO

                                    
Testemunhas:

Nome:________________________________________
RG:        CPF:

Nome:________________________________________
RG:        CPF:

ANEXO I
PERÍODO E 
VALORES 

DOMINGO SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

SÁBADO 

Período Diurno 
(de 05H:01 às 
21H:59) inferior 
a 06 (seis) horas 
de operação
 

R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 
25,00 

R$ 25,00 

Período Noturno 
(de 22H:00 às 
05H:00) inferior 
a 06 (seis) horas 
de operação 

R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 
35,00 

R$ 35,00 

Escala de reforço 
serviço de RP 12 
horas 

R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 
150,00 

R$ 
150,00 

R$ 
150,00 

R$ 
150,00 

R$ 
150,00 

Escala de reforço 
serviço de RP 24 
horas 

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 
200,00 

R$ 
200,00 

R$ 
200,00 

R$ 
200,00 

R$ 
200,00 
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