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1 - OBJETO
Projeto de Lei n 2 340/99, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, que visa a criação do

Programa Ronda Escolar no Estado.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/5/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - Objetiva o projeto autorizar o Poder Executivo a criar o Prograrna Ronda Escolar,

que terá como meta o atendimento a professores, alunos e servidores das escolas püblicas e

particulares do Estado, principalmente no que tange a segurança.

Tal programa deverá ser coordenado pela Poilcia Militar, corn participaçao das

Secretarias de Estado da Seguranca Püblica, de Educacao, de Saüde e das prefeituras

rnunicipais, por meio de convênios.

0 art. 42 do projeto estabelece os recursos a serern alocados ao referido Programa,

destacando-se créditos orçarnentarios, recursos oriundos de doacoes, de futuras

privatizacôes e da alienacao de bens rnOveis e imOveis.

2.2 - A criacão de prograrnas é matéria estreitamente vinculada a atuacao do Poder

Executivo, que nao depende de autorização do Legislativo para adotar rnedidas dessa

natureza. No desernpenho da funcão adrninistrativa, que e inteiramente submetida ao

imperio da lei, a administracão dispãe de várias prerrogativas para meihor atender o

interesse püblico.

Ao Executivo incumbe, primordialmente, a prestaçao de serviços püblicos, que podern

ser executados diretarnente pelo poder pbIico, por meio de seus prOprios Orgãos, ou

mediante delegacao a particulares, hipOtese em que se utiliza dos institutos da concessão,

perrnissão e autorização.
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Ora, no desempenho de suas atribuicaes institucionais, o Poder Executivo desfruta de

competéncia discricionária para valorar os atos que pratica, segundo critérios de

conveniência e oportunidade. E exatamente em razão disso que o Estado-administrador

poderá, se entender vantajoso para o interesse coletivo, instituir programas de acao,

independentemente de autorizacao do parlarnento. Além disso, é oportuno assinalar que Os

comportamentos do Executivo que dependem de manifestação previa do Legislativo devem

ser tratados na Constituicao, pois o assunto envolve organizaçao e relacionamento entre os

Poderes, e não em norma infraconstitucional.

2.3 - A apresentação de projetos autorizativos tornou-se comum na Assembléia I

Legislativa, embora não seja razoável a adocao dessa medida, pois eta não vincula o

Governador do Estado ou qualquer outra autoridade do Executivo a implementar o prograrna

em referência. Trata-se, a bem dizer, de uma proposicao inócua, embora seja touvável a

preocupacao do parlarnentar em garantir a seguranca nos estabelecimentos de ensino do

Estado.

Por outro lado, não ha como ignorar que a inércia do Executivo em adotar

determinadas medidas tern levado os membros do parlamento a tomar a iniciativa para

regular algumas matérias. Apesar de ser uma interferência do Legislativo em seara alheia,

esse fato demonstra, inequivocamente, que o legislador está atento para os problemas que

afligern a sociedade mineira, exigindo medidas que possam solucioná-los ou, pelo menos,

amenizá-los. 	 I

2.4 - Em Minas Gerais, os orgaos responsaveis pela segurança püblica, segundo o

cornando previsto no art. 136 da Carta mineira, são a PolIcia Civil e a PolIcia Militar, ambas

subordinadas ao Governador do Estado.

Em princIpio, apenas o Chefe do Poder Executivo dispoe de prerrogativa legal para

atribuir cornpetências a tais instituicöes, conforme as regras de iniciativa privativa constantes

no art. 66, III, do mencionado Diploma Legal.

A Poilcia Militar é urn órgão autônomo integrante da administraçao direta ou

centralizada do Executivo, responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservacão da

ordem püblica, entre outras atribuiçães. Para melhor desenvolver sua atividade, o referido

Orgão poderá praticar atos de direito püblico ou de direito privado, imputáveis ao proprio
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Estado, que é pessoa jurIdica, além de dispor da faculdade de celebrar convênios ou

consórcios administrativos, tendo em vista a conjugacao de esforços para o alcance de

objetivos comuns entre Os partIcipes.

2.5 - Por ültimo, ha de se convir que, quanto ao mérito, a proposição reveste-se de

objeto significativo, na medida em que a violência e o uso de drogas nos estabelecimentos

escolares tern aumentado sensivelmente, exigindo não apenas do poder püblico, mas de

toda a sociedade, medidas eficazes que possarn combater o mat antes que ele se propague

corn mais intensidade.

3- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e fol distribuldo as Cornissôes de Constituicao e

Justica, de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria para receber

parecer.

Data da elaboracão: 20/5/99.
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