
A) EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: assessorar na avaliação técnica da vulnerabilidade dos prédios do Poder Judiciário,
propondo medidas saneadoras; assessorar magistrados e servidores quanto a medidas de segurança pessoal e patrimonial;
conduzir veículos institucionais, realizando a segurança de magistrados e servidores no desempenho de suas atividades;
gerenciar a atuação dos policiais militares integrantes do Corpo Voluntário de Militares Inativos (CVMI) com atividade em
guarda de foro; auxiliar aos magistrados quanto ao encaminhamento da documentação para aquisição de armas e munições;
auxiliar na elaboração de regras de segurança pessoal aos magistrados e servidores; propor a elaboração de plano de
proteção e assistência de magistrados em situação de risco; assessorar as comarcas quanto ao recolhimento de provas
atreladas a processos judiciais; coordenar a segurança com os magistrados vinculados às Varas de Execuções Criminais,
pela natureza perigosa da atividade que exercem; fortalecer a ligação entre o Núcleo de Inteligência do Judiciário e os demais
órgãos de inteligência do país, visando à cooperação na troca de informações e de doutrina, bem como a atualização e difusão
do conhecimento produzido; cooperar com outros órgãos de segurança afetos às suas atribuições; e gerenciar outras
atividades correlatas que lhe forem determinadas.
B) FORMAÇÃO: servidor de provimento efetivo inativo do nível médio dos quadros de Segurança Pública (estadual ou federal)
ou de órgãos técnicos de controle, fiscalização e periciais oficiais (estadual ou federal).
C)ESCOLARIDADE: nível médio completo.

Decretos
Protocolo: 2018000096563

DECRETO Nº 54.051, DE 3 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre requisição de servidores para atuação junto ao Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em exercício, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, incisos V e
VII, da Constituição do Estado,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev – autorizado a requisitar, no âmbito da
Administração Pública Estadual, servidores para exercício na Autarquia, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 15.143,
de 5 de abril de 2018.

Parágrafo único. Para fins deste Decreto a requisição implica a modificação do exercício do servidor ou empregado, sem
alteração da lotação no órgão de origem e sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens inerentes ao cargo,
independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.

Art. 2º Os servidores requisitados para atuação junto ao IPE Prev serão designados por ato do Secretário-Chefe da Casa Civil.

Parágrafo único. A designação dos servidores de que trata o “caput” deste artigo vigorará até a instituição do Quadro de
Pessoal a que se refere o § 1º do art. 20 da Lei nº 15.144, de 5 de abril de 2018.

Art. 3º As despesas de custeio decorrentes das designações de que trata este Decreto ocorrerão por conta do IPE Prev.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 3 de maio de 2018.

JOSÉ PAULO CAIROLI,
Governador do Estado, em exercício.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2018000096564
DECRETO Nº 54.052, DE 3 DE MAIO DE 2018.

Confere a Medalha de Serviço Policial-Militar da Brigada Militar.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 82, incisos V e XIX, da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto no Decreto nº 8.105, de 20 de agosto de 1957,
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 27.983, de 22 de novembro de 1978, Decreto nº 41.322, de 13 de janeiro de
2002, bem como no art. 18 da Lei Complementar nº 15.008, de 13 de julho de 2017, e

considerando a proposta do Comandante-Geral da Brigada Militar, constante no expediente nº 18/1207-0000949-
2
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