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CONVÊNIO UFRJ 001/2019

coNvÊNIo PARA AcoRDo DE
coLABoRAÇÃo ENTRE A
PREFEITURA Do IvIuNIcíPIo Do RIo
DE JANEIRO, PoR MEIo DA
sEcRETARIA MUNICIPAL DE
oRDEIvI PUBLICA (sEoP) E A
uNIvERsIDADE FEDERAL Do RIo,
DE JANEIRO coIvI o oBJETIvo DE z
IMPLANTAR o PRoJETo ×
RIo+sEGuRo NA cIDADE /
uNIvERsITÁRIA. * `

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo identificadas,
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o n° 33.663.683/0001-16, com sede na Av. Pedro
Calmon, 550, Edifício da Reitoria, 2° andar - CEP: 21.941-901 Tel.: (21) 3938-9646 -
RJ, doravante designada UFRJ, neste ato representada pelo seu REITOR ROBERTO
LEHER e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, com sede no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Afonso
Cavalcanti, n.° 455, Sala 742, Cidade Nova, doravante denominada "SEOP”, neste ato

representada pelo Sr. Secretário PAULO CESAR AMENDO_LA DE §OUZA, designado
pelo Decreto "P" n° 06, de 01/01/2017; têm entre si justa e acordada a celebração do
CONVÊNIO SEOP/PREFEITURA UFRJ 001/2019, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLÁusuLA PRIMEIRA- Do oBJETo:

1.1. O presente convênio dispõe sobre a implantação do Projeto RIO+SEGURO
na Cidade Universitária, nos termos do Projeto Básico e do Plano de Trabalho
anexos, que são partes integrantes deste convênio.
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1.2. Objetivo: Promover a politica pública permanente de apoio à segurança dos
estudantes, servidores, frequentadores, empresários locais nas áreas externas do
campus da Cidade Universitária; realizar a manutenção da ordem pública, apoiar a
fiscalização do tráfego viário e as ações de prevenção, bem como promover a
integração com a equipe de monitoramento a partir das câmeras localizadas nas vias,
passeio e áreas de grande concentração de pessoas ou fluxo de veículos; dentre as
atividades desenvolvidas pelos Órgãos, de acordo com a diretriz dada pela
Secretaria. A principal missão desta gestão integrada entre a Secretaria Municipal de
Ordem Pública e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio de sua
Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS TERMOS E CONDIÇÕES

2.1. A SEOP promoverá a implantação do Projeto RIO+SEGURO nas áreas externas
do campus da Cidade Universitária, com patrulhamento da seguinte forma, nos termos
do Projeto Básico e do Plano de Trabalho anexos, que são partes integrantes deste
convênio.

2.2. Para fins de operação, ficou estabelecido a partir de um planejamento estratégico
entre a SEOP e a Prefeitura da UFRJ, que a cidade universitária será dividida em 3
(três) áreas de atuação (vide anexo 1), onde cada uma será patrulhada por equipes de
policiais militares e guardas municipais, contendo em cada recorte do território uma
viatura. Cabe ressaltar que por se tratar de uma ilha, deve-se adotar,
estrategicamente, patrulhamento dos acessos à Cidade universitária (anexo 2),
visando interpelar e coibir e atitudes suspeitas.

2.3. O patrulhamento motorizado será realizado com carros tipo passeio e motociletas.
Além disso, as bicicletas serão utilizadas como método de patrulhamento em apoio ao
motorizado e possibilitará a proximidade com o transeunte local. As motocicletas e
bicicletas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública em forma
de contrapartida.

cLÁusuLA TERCEIRA _ DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento estão programadas em dotação
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orçamentária própria, prevista no orçamento da UFRJ para o exercício de 2019.

cLÁusuLA QUARTA - DA vIGÊNclA

O presente convênio terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, desde que mantidos
os interesses das partes convenentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS NOTIFICAÇÕES/

5.1. As notificações e comunicações entre as Partes, relativas a este Convênio,

somente terão validade quando feitas por escrito e entregues á outra parte

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou protocolada, ou

por transmissão por fac-simile, ou e-mail, em qualquer hipótese, desde que com

confirmação de recebimento por escrito, sendo aceitável a confirmação de

recebimento por e-mail. `

5.2. Nenhuma das Partes sera' responsável pelo não recebimento de qualquer
comunicação ou notificação em virtude de mudança de endereço da parte
contrária, que não lhe tenha sido previamente comunicada por escrito.

5.3. Para a UFRJ - PREFEITURA DA UFRJ, na condição de gestora da referida

área, as correspondências deverão ser encaminhadas à:

Prefeitura Universitária da UFRJ:

Endereço: Praça Jorge Machado Moreira, 100, Cidade Universitária, Rio

de Janeiro, RJ - CEP 21941-592 | Caixa postal 68.010,
Tel.: +55 21 3938-9324 Fax: +55 21 3938-4940
E-mail: refeito u.ufr'.br

5.4. Para SEOP, as correspondências deverão ser encaminhadas à:

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, n° 455, sala 742, Cidade Nova - Rio de

Janeiro - RJ CEP 20211-110

Tel.: (021) 2976-3135
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cLÁusuLA sExTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

As Partes elegem o Foro da Justiça Federal da Comarca da CapitalI da Seção

Judiçiária do Estado do Rio de Janeiro| com exclusão de qualquer outroI por mais

privilegiado que sejaI para dirimir quaisquer dúvidas e disputas oriundas deste

Convênio.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 3 (três)

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

Rio de Janeiro,/¬š2\ de ` de 2019.//, _Wz;
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PAULO CESAR AMENDOLA DE SOUZA

MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM

PÚBLICA
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RöšERTO LE ER

UFRJ - REITOR DA UNIVERSID E FEDERALDO RIO DE

JANEIRO

TESTEMUNHAS:

No e: J I o e. Emdro Azeve oCarvalhrRenalaIMolladeHollImdalareira nl Mzt. 246250-1 a. Gerentel -RG- sEoP/sueo RG- :ramal
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