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POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA: algumas sugestões para o

financiamento de investimentos.

1 - contextualização e delimitação do problema:

"Se considerarmos o período como um todo, de 1986 a 1997, Minas Gerais tem assistido

a um significativo aumento de suas taxas de criminalidade violenta. Em 1986, a taxa de crimes

violentos por 100.000 habitantes era de 98, chegando ao final do período, em 1997, com uma taxa

de 193, o que corresponde a um aumento de quase 100% na incidência da criminalidade violenta.

Em termos absolutos, o salto foi de 14.122 ocorrências em 1986 para 32.477 ocorrências em

1997"
A citação acima foi retirada do estudo "Criminalidade Violenta em Minas Gerais - 1986 a

1997", produzido em parceria pela Fundação João Pinheiro, Universidade Federal de Minas Gerais e

Polícia Militar de Minas Gerais. O mesmo estudo destaca que o crescimento da criminalidade

acentua-se a partir de 1991 e aponta o Triângulo Mineiro, a Região Metropolitana de Belo

Horizonte e o Vale do Rio Doce como sendo as regiões onde o fenômeno se concentra.

A preocupação com a prevenção do crime e com a recuperação de criminosos não se

restringe ao âmbito das organizações policiais, das administrações locais ou das entidades não

governamentais. Ela tem sido, há muito tempo, objeto das atenções da Organização das Nações

Unidades, que, a cada 5 anos, a partir de 1955, tem promovido congressos para discutir a questão.

No 100 Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Reabilitação de Criminosos,

realizado em Viena entre os dias lO e 17 de abril do corrente ano, que teve como tema "Crime e

Justiça: enfrentando os desafios do século 21", foram discutidos diversos temas relativos ao

envolvimento das comunidades e dos poderes locais na dificil tarefa de reduzir os crescentes índices

de violência e de criminalidade. Poder-se dizer que foram pontos amplamente consensuais, nas

diversas palestras e documentos, a afirmação da necessidade de se promover o desenvolvimento

econômico e social das populações e de se encontrar formas integradas e eficazes de intervenções

específicas do Estado, tanto na prevenção do crime quanto na recuperação de criminosos. Nesse

sentido, documentos oficiais do Congresso ressaltam que:



"Apesar de que OS problemas de criminalidade não possam ser atribuídos de unia forma

apenas estritamente relacionada ao desenvolvimento socioeconômico, o crescimento da economia e

o crime estão interrelacionados em vários fatores diretos e indiretos. Em países pobres um maior

número de pessoas são pressionadas a se engajar em atividades criminosas como uma forma de

sobrevivência ecoiiôniica. Por essa razão, em muitos países em esenvo/vimento existem grupos de

criminosos relativamente grandes, prontos para usar de violência na busca de rendimentos ilegais.

Em alguns países, unia cultura da miséria incorpora alcoolismo, abuso de drogas, abandono

infantil e altos índices de violência, incluindo a que se pratica contra as mulheres e as crianças.

Nesse contexto, não deveria ser unia surpresa o falo de que o nível de criminalidade seja

inversamente relacionado à afluência da sociedade" (Unired Nauions, Econoinic and Social Concil,

('ommission on Crime Preveni/ou and Criminal .Justice: Sirategies for Crime Prevention -

disc,ission pCiper. l 7enna, 27 April - 6 IVíay 1999, § 17)

O combate à criminalidade, nos termos das propostas da ONU, preconiza a melhoria de

condições materiais de existência da população, a partir da premissa de que medidas não-punitivas

apresentam melhor relação custo/beneficio do que as estritamente relacionadas com os fatores

repressivos.

Inseridas dentro desse contexto geral, é necessário, também, que as políticas públicas na

área de segurança estejam de acordo com o ambiente institucional referendado pelas normas

constitucionais em vigor. A integração de ações entre as diversas esferas de poder que constituem o

Estado Federado pode ser considerada um elemento estrutural da atual ordem institucional brasileira,

especialmente naqueles casos em que a eficácia das políticas públicas está diretamente relacionada

com o amplo envolvimento dos entes federados e da sociedade civil.

A atuação dos governantes, no Estado Democrático de Direito, deve pautar-se pelo

discutível respeito às normas legais, especialmente quando inscritas no texto constitucional. A

segurança pública é "dever do Estado, direito e responsabilidade de todos", conforme dispõe

expressamente o art. 144 da Constituição da República. Nesse sentido, faz-se indispensável a

aglutinação de esforços, em todos os níveis da Federação, no sentido de se prover a sociedade

brasileira da necessária tranqüilidade nos seus afazeres cotidianos. Necessária também se faz a

cooperação entre todos os Poderes e órgãos da Administração Pública, para que as ações realizadas

tenham a eficácia que delas se espera. Finalmente, deve-se ressaltar o fato de que a particiapação



efetiva da população e dos segmentos organizados da sociedade civil é um pré-requisito essencial no

processo de elaboração, consecução e avaliação de políticas públicas em geral, e, em especial, na

área de Segurança Pública.

De acordo com as premissas acima expostas, o Estado de Minas Gerais, por intermédio de

seus órgãos governamentais e seus Poderes constituídos, tem acompanhado com atenção e interesse

as ações federais, tem buscado estabelecer contatos e parcerias com os municípios mineiros e tem

procurado nas entidades representativas dos mais diversos setores da vida social o indispensável

apoio para as ações que, constitucionalmente, lhes são atribuídas nesse setor essencial da atividade

do poder público.

As propostas ora encaminhadas inserem-se no contexto de cooperação entre entidades

governamentais e, caso empreendidas a contento, somente podem produzir ganhos, tanto sociais

quanto financeiros - na medida em que ações preventivas são muito menos onerosas do que medidas

repressivas - para toda a sociedade brasileira.



II - A atuação do Governo Federal

Nota-se, na esfera federal, uma crescente preocupação com a materialização de ações que

possam contribuir para a diminuição da violência e da criminalidade. Essas ações podem ser de

natureza administrativa, como é o caso da criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, na

estrutura do Ministério da Justiça, ou de natureza programática, como ocorre com a inserção de um

capítulo específico dedicado ao temo no Plano Plurianual de Ação 2000 - 2003, também conhecido
com "Avança Brasil".

Deve-se ressaltar, ainda, o fato de que o Governo Federal, nas suas duas últimas Mensagens

enviadas ao Congresso Nacional quando da abertura dos trabalhos parlamentares, em 1999 e em

2000, tem reafirmado tanto a necessidade de integração de ações quanto a prioridade de

investimentos nessa área, contando, inclusive, com a cooperação de organismos internacionais.

Na Mensagem de 1999, o Poder Executivo Federal, além de apontar o significativo

crescimento dos recursos orçamentários disponiveis para investimentos na área da Segurança, onde

os investimentos passaram de R$ 45 milhões, em 1995, para R$ 104 milhões em 1998, noticiava a

existência de relevantes parcerias internacionais, como aquela celebrada entre o Departamento de

Polícia Federal e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNTJD, no valor de USS

700 mil, denominada Plano Integrado de Modernização do Departamento de Polícia Federal, com o

objetivo de "fornecer apoio na avaliação dos programas e projetos em andamento no órgão, bem

como na concepção de futuros projetos, estratégias, prioridades e planos de implementação".

Naquela ocasião, afirmava-se, também, que: "para modificar a situação era preciso potencializar

ações e recursos públicos, mobilizando a força da sociedade civil organizada e, a partir dessa aliança,

construída em torno de responsabilidade comum por um Brasil sem violência, imprimir as reformas

necessárias à segurança pública".

Na Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional na abertura dos trabalhos parlamentares

do ano 2.000, um dos destaques que se apresenta é o programa Segurança do Cidadão, que tem

COMO objetivo promover "a modernização da capacidade operacional do aparelho policial, como

ênfase na melhoria da capacitação dos profissionais de segurança pública".

Nota-se, portanto, a clara preocupação do Governo Federal com as questões relacionadas à

segurança pública, dentre as quais um ponto a se destacar diz respeito ao reaparelhamento das forças

policiais, tanto no que se refere a contingentes quanto a equipamentos.



III - Iniciativas relevantes do Governo Estadual

O Governo do Estado de Minas Gerais está plenamente consciente do fato de que as

políticas públicas na área de Segurança Pública não se restringem ao mero reaparelhamento -

humano e material - das organizações policiais. Entretanto, não se pode negar, também, o fato de

que a ausência de agentes de segurança ou a precariedade de suas condições de trabalho constitui um

elemento importante para a pouca eficácia dessas políticas.

Diante do universo de problemas a serem enfrentados, a face às cada vez mais presentes

demandas da população, que afetam a confiança da população e credibilidade dos governantes em

todos os níveis da Federação, torna-se urgente a adoção de medidas que, além de concretas, venham

dar visibilidade à intenção dos governos em diminuir os altos níveis de criminalidade atualmente

existentes.

Entre as iniciativas empreendidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, podemos

apontar algumas relevantes, que exemplificam o que acima se expõe.

a) O envolvimento das administrações municipais.

Cuidar da Segurança Pública - '-dever do Estado, direito e responsabilidade de todos" - não

é tarefa apenas do Estado-membro. O envolvimento das administrações municipais é fundamental

para a diminuição dos índices de criminalidade: a oferta de determinados equipamentos urbanos

(transporte, moradia, iluminação, lazer) tem clara repercussão na diminuição do número de delitos.

A própria participação popular, por sua vez, pode ser muito mais eficaz se decorrente de ações

incentivadas e coordenadas a partir do poder local, este sim muito mais próximo do cotidiano das
pessoas

E preciso, no entanto, que se criem mecanismos de estímulo para o envolvimento das

prefeituras: uma ação de resultados imediatos é a introdução de indicadores de criminalidade e

violência como um dos parâmetros para a distribuição do VAF, nos termos do inciso II do parágrafo
único do art. 158 da Constituição Federal e da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995 (também

conhecida como lei "Robin Hood"). Nesse sentido, os municípios em que se obtivesse êxito nas

políticas de segurança e que mantivessem conselhos comunitários poderiam ser beneficiados com

algum retorno de natureza financeira.



b) a aplicação da Justiça

Não se pode dissociar a distribuição de Justiça do processo de redução dos índices de

violência. A certeza da impunidade - reforçada por um Poder Judiciário sobrecarregado e por

mecanismos processuais obsoletos - é um fator que certamente influi na opção pelo crime.

Parece-nos oportuno um amplo debate acerca da atuação do Poder Judiciário,

especialmente no momento atual, em que se encontra em tramitação no Con gresso Nacional as

propostas para a Reforma do Judiciário e na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o

Projeto de Lei Complementar n° 17/99, que dispõe sobre a divisão e organização judiciária do

Estado. O aumento no número de magistrados pode representar um acréscimo produtivo de gastos,

desde que acompanhado pela reformulação do sistema de aplicação de penas (deve-se dar condição

para a aplicação de penas alternativas) e pela descentralização das sedes do Poder, especialmente nas

grandes cidades, para que se tenha maior agilidade e proximidade com a população.

Especialmente importante, no contexto das ações relativas à segurança dos cidadãos, é a

participação do Ministério Público, a quem compete, privativamente, a promoção da ação penal

pública, nos termos do art. 129, 1. da Constituição Federal.. A definição da formas de

relacionamento entre essa instituição e as organizações policiais representa um desafio e uma

necessidade a ser enfrentada em todas as unidades da Federação. O aparelhamento dos serviços

auxiliares do Ministério Público, para melhor subsidiarem as ações dos seus membros, é outro

desafio que demanda planejamento e investimentos constantes.

c) A política penitenciária

Outro fator extremamente relevante diz respeito ao próprio cumprimento da pena. Desde

algum tempo se discute amplamente o sistema carcerário em Minas Gerais. Vários problemas já

foram exaustivamente estudados e soluções propostas. A transferência da administração dos

estabelecimentos prisionais para a Secretaria de Estado da Justiça, determinada pela Lei n° 12.985,
de 30 de julho de 1998, deverá, no entanto, se efetuar dentro de um cronograma racional e viável, a

ser elaborado em conjunto pelos setores administrativos e sociais envolvidos. É preciso, ainda, que o

processo seja viabilizado a partir de investimentos materiais e capacitação agentes penitenciários,

para que o processo não venha a se frustrar. A desoneração dos policiais civis e militares atualmente

destinados à guarda de presos certamente contribuiria para o aumento do contingente de agentes

dedicados especificamente ao policiamento.



IV - Investimentos nas Polícias Civil e Militar e no Corpo de Bombeiros:

Deve-se destacar a necessidade urgente de reaparelhamento material das forças policiais, o
que justifica a demanda por recursos financeiros, O Orçamento do Estado contempla, como
investimentos, para a área de segurança, recursos da ordem de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões
de reais), quantia que, como veremos, é absolutamente insuficiente para o atendimento das

necessidades mais imediatas das instituições envolvidas.

A tabela apresentada na página seguinte mostra a evolução dos valores dos créditos

orçamentários previstos para a função segurança pública, nos últimos cinco anos. Uma das questões

a serem destacadas diz respeito à acentuada queda no montante de recursos destinados ao

investimento, que, se comparado ao previsto para o exercício passado, representa uma diminuição da
ordem de 50%.

A necessidade de reaparelhamento dos órgãos de segurança é uma das vertentes do

tratamento do problema da crescente criminalidade. Sabe-se que esses investimentos não constituem

a totalidade de uma verdadeira política pública voltada para a questão. Não se pode, por exemplo,

dissociar da segurança e da redução da violência ações específicas, voltadas para a melhoria das

condições sociais, para a redução dos índices de desemprego e para a promoção de ações educativas.

A questão do respeito aos Direitos Humanos permanece sempre como o elemento norteador

de qualquer forma de atuação do aparato estatal na área de segurança. Disso decorre, por exemplo,

o aprimoramento das formas de treinamento das forças policiais, para que os agentes saibam atuar de

acordo com suas funções, sem que, porém façam uso indevido da força. Não se pode, no entanto,

exigir que forças mal aparelhadas e equipadas sejam eficazes no cumprimento de suas missões. Um

policial que não disponha de instrumentos de proteção, como é o caso de coletes à prova de bala,

tenderá, certamente, a utilizar força letal com mais freqüência, até mesmo em decorrência da

situação de insegurança por ele vivida.

Assim, uma das formas de tratamento da questão segurança pública diz respeito

especificamente à concessão de condições de trabalho para as forças policiais. É nesse contexto que
se deve analisar as demandas por investimentos apresentadas pelos órgãos de segurança, em Minas
Gerais, a seguir discriminadas.
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a) Polícia Militar do Estado de Minas Gerais:

A Polícia Militar informa a necessidade de recursos da ordem de R$ 66.000.000,00 (sessenta

e seis milhões de reais), discriminados conforme os quadros a seguir apresentados:

CUSTO DAS AQUISIÇÕES DE VIATURAS

NECESSIDADES E CUSTOS DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTO

MATERIAL	 1 QUANTIDADE 1	
VALOR

Detector de Metal
Pistola Semi-Automática
Espingarda Cal 12
SubMetralhadora / Carabina automática
Capacete Anti-tumulto
Escudo Abti-Tumulto
Binóculo de Visão Noturna
Conjunto de armas e equipamentos especiais
p1 controle de tiro de precisão
Fuzil Cal 5,56 mm
Colete à Prova de Balas

TOTAL

200
5.000
1.055
1.500
1.000
1.000

50

2

200
8.000

18.007

Total
60.000

687.7

250.000,00
750.000,00

350.000,00

300.000,00
5.600.000,00

13.997.750.00

Unitário

700,00
650,00

1.500,00
250,00
250,00

15.000,00

175.000,00

1.500,00
700.00

CUSTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

T	 Valor	Valor Total
3O	 Unitário (R$)	(R$)

Repetidora	 6.000,00	 276.000
Rádios Fixos	 2.0000,00	 1.500.000
Rádios móveis	 1.200,00	 1.800.000
Rádios portáteis	 1.400.00	 1.680.000
Conclusão do Sistema	 1.900.c

	
1.900.000

Instrumentos de banca	 422.940
7.578.940

Item
	Qtd.

01
	

46
02
	

750
03
	

1500
04
	

1200
05
	

01
06	108

TOTAL



ESPECIFICAÇÃO E CUSTOS DOS PROJETOS DE INFORMÁTICA
PROJETO	 DESCRIÇÃO	 VALOR

ESTIMADO
(em reais)

jeto -Tecnológico Modernização tecnológica das Unidades da
Básico	 PMMG, mediante instalação de redes de	5.000.000.00

microcomputadores,	com	substituição	dos
terminais de "Mainframe".

COPOM Consiste na especificação, desenvolvimento e
implantação da nova versão do aplicativo de
Despacho de Viaturas dos COPOM (Centro de
Operações Policiais Militares), com a incorporação
de novas tecnologias como interface gráfica, vo,	7.222.4 14.00
imagem, vídeo, conferência, localização de
patrulhas, geoprocessamento, banco de dados
relacional, recuperação de informações de forma
não estruturada, históricos, plano de bloqueio e

1 boletim de ocorrência policial informatizado.
TOTAL	 12.222.414,00

NECESSIDADE DE OBRAS NA PMMG

Item	 Descrição	 Local	EstimadoObservaçãoCusto	 1

Construção da sede do 4° CRPM	Juiz de Fora	550.000.00 Projeto Arquitetônico
02	Reforma da Unidade do 210 BPM	Ubá	 600.000.00 Projeto Arquitetônico
03	Ampliação do 230 BPM	 Divinópolis	150.000.00 Projeto Arquitetônico
04	Reforma e construção no 24° BPM Varginha	400.000.00 Projeto Arquitetônico
05	Construção do anexo do l-M	Hospital	3.0000.000.00

Militar/1314
06	Reforma do setor RX do 1-IPM	Hospital

	
30.000.00 1 Projeto Arquitetônico pronto

Militar/13H
07	Construção	da	clinica	de Hospital

	
40.000.00 1 Projeto Arquitetônico pronto

fisioterapia do HPM	 Militar/BH
OS	Reforma	dos	consultórios Hospital

	
50.000.00 1 Projeto Arquitetônico pronto

ginccológicos	 Militar/13H
09	Ampliação e reforma do CFAP	CFAP - BH	300.000.00
lO	Ampliação do Colégio Tiradcntes	CTPM	- 2.0000.000.00 Projeto Arquitetônico pronto

GarneleirafBH_______ 
11	Construção da sede do27° BPM	JuizdeFora	400.000.00

Construção da sede do 32° BPM	Uberlândia	400.000.00
13- Construçãoda sede do33 0 BPM	Betim	 400.000.00

TOTAL	 8.320.000.00

CUSTO TOTAL DO PROJETO
PMMG - 2000



b) Polícia Civil:

De acordo com os dados fornecidos pela instituição, a Polícia Civil apresenta necessidades

que exigem recursos da ordem de R$ 148.600.000,00 (cento e quarenta e Oito milhões e seiscentos

mil reais), distribuídos segundo,ro quadro abaixo:

POLÍCIA CIVIL
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS NECESSÁRIOS AO REAPARELHAMENTO:

TIPO	NATUREZA	 DETALHAMENTO	QUANT. VALOR(R)
AERONAVE	KING AIR	 01	5.000.000
HELICÓPTERO	ESQUILO	 02	6.000.000

ROBINSON 44	 04	2.800.000
TRANSPORTE

ÕNIBUS	 P1 EXAMES DO DETRAN NO	 05	700.000
INTERIOR

VIATURAS	DIVERSOS MODELOS	 1.000	25.000.000

ARMAS	 PISTOLA. FUZIL. CARABINA E SUB-	7.312	10.724.000
ARMAMENTO	 METRALHADORA

APETRECHOS
ALGEMA. COLETE. COLDRE, ETC.	20.100	10.130.000

MUNICÃO
CARTUCHOS (cx), GRANADA	2.000	1.300.000

BINÓCULO, CAPACETE, LANTERNA
EQUIPAMENTOS MÁQUINA P/ RECARGA MUNIÇÃO.

PORTA-CARREGADOR. DETECTOR
DE METAIS. MÁSCARA GÁS	17.012	13.890.000
CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CRSP's	10	10.000.000

IMÓVEIS	OBRAS	 CONSTRUÇÃO COMPLETA DO
HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL(*)	01	18.500.000

CIRCUITO TV	SISTEMAS P1 ÁREAS CARCERÁRIAS	100	300.000

TELECOMUNICA- SISTEMA RÁDIO! MATRAVMAXTEL (Francês)	 01 40.000.000
COES	 TELEFÕNICO E

DADOS

INFORMÁTICA	EQUIPAMENTOS MICROCOMPUTADORES	 1.600	2.900.000
IMPRESSORAS	 500	300.000
MESAS DE COMPUTADOR	 500	75.000

MOVEIS	 P/EQUIP. INFORM. MESAS DE IMPRESSORA	 500	35.000
CADEIRAS	 500	35.000

OUTROS

	

	DETETORES DE	P/PESSOAS E PRESOS	 1.000.000
METAIS

TOTAL DE RECURSOS	 148.689.000
.•) ri ojeio Jrqu1tetonico ja realizado.



c) Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais:

As demandas imediatas do Corpo de Bombeiros, entidade que se tornou autônoma em
relação à Polícia Militar a partir da Emenda Constitucional n.° 39, de 2 de junho de 1999, são
discriminadas nos quadros a seguir apresentados e atingem o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais).

VIATURAS

OBS.: Preços cm real
LEGENDA: AB (Auto Bomba) - AT (Auto Tanque)

ABS (Auto Busca Salvamento)
TPO (Transporte Pessoal Operacional)
APP (Auto Patrulha de Prcvenço) - UR (Unidade Resgate)
TNE (Transporte no especializado) - ASL (Auto Salvamento Leve)
TPA (Transporte Pessoal Administrativo)
TR (Transporte de Representação)
PP (Produtos Perigosos)

EQUIPAMENOS
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE PREÇO ÚNITÁRIO	PREÇO TOTAL

Capacetes de bombeiros	 700	 350,00	250.000,00
Roupas de combate a incêndio	 700	 1.200,00	840.000,00
Desencarceradores	 8	 50.000,00	400.000,00
Máscaras autônomas	 80	 4.000,00	320.000,00
Equipamentos de mergulho	 120	 1.500,00	180.000,00
Jet sky	 8	 20.000,00	160.000,00
Moto-serra	 120	 750,00	 90.000,00
Barco com motor	 361	 5.500,00	198.000,00

TOTAL  	2.433.000,00
OBS.: Preços em real

SOMATÓRIO TOTAL DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS
Viaturas	 27.929.000,00 1
Equipamentos	 2.433.000,00 1

LTOTAL	 30.362.000,00 1
OBS.: Preços em real



V - Demandas concretas de investimentos e negociação da dívida:

Somadas, as demandas de investimento dos órgãos de segurança atingem o montante de R$

245.103.104,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, cento e três mil, cento e quatro reais).

Podemos acrescer a essas despesas, ainda, as decorrentes da construção e reforma de

unidades prisionais, que, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos,

atingem o montante de R$ 52.972.704,27 (cinqüenta e dois milhões, novecentos e setenta e dois mil,

setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), distribuídos de acordo com as seguintes ações:

construção de 11 unidades penais com 170 vagas cada ............................R$ 27.500.000,00

ampliação de 6 unidades penais ................................................................R$ 2.250.000,00

conclusão de obras em 4 hospitais ............................................................R$ 2.870.030.59

construção de 10 centros de internação provisória com 40 vagas ...............R$ 4.550.000,00

construção de 7 centros de integração do adolescente com 40 vagas ..........R$ 6.800.000,00

construção de 1 7unidades / semi-liberdade com 20 vagas .......... . .............. ...R$ 2.550.000,00

conclusão de obras paralisadas ....................................................................R$ 6.452.673.68

TotalGeral	......................................................................................... R$ 52.972.704,27

Somadas as despesas com o sistema penitenciário ao investimento com as polícias, os

recursos necessários atingem a ordem de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Esse valor

representa cerca de 30 % (trinta por cento) dos recursos a serem repassados para a União, no

exercício de 2.000, para o pagamento de dívidas do Estado, como pode ser visto na tabela

apresentada na página seguinte.

Nesse contexto, uma das possibilidades de atuação conjunta entre o Estado de Minas Gerais

e o Governo Federal é a que contempla a rediscussão dos termos de financiamento da dívida

estadual, com o alongamento de prazos e a liberação de recursos que seriam destinados

exclusivamente para as ações já mencionadas, relativas à área de segurança, de acordo com

cronograma e prioridades definidas em conjunto.

A renegociação proposta envolve questões econômicas e jurídicas, que, no entanto, podem

ser acertadas, desde que haja a vontade das partes envolvidas. A proposta ora apresentada representa

um pnmeiro passo no sentido de viabilizar a eqüitativa distribuição de recursos entre os membros da
Federação.



VI - Proposta de financiamento para os investimentos em Segurança Pública.

Essa proposta, como é de se esperar, depende de amplos entendimentos e pode ser

aprimorada no decorrer das discussões. A necessidade de investimentos e a urgência que se tem no

tratamento do tema segurança pública exigem que todas as alternativas sejam analisadas com

cuidado, para que a sociedade brasileira possa ter a necessária tranqüilidade em sua vida cotidiana.

As premissas básicas no processo são as seguintes:

• Carência de recursos financeiros disponíveis, especialmente por parte dos Estados-

membros;

• Necessidade de cooperação entre todos os entes federados - União, Estados e

Municípios;

• Envolvimento da sociedade civil no processo de alocação de recursos;

• Transparência e eficácia na aplicação dos recursos.

De acordo com essas premissas, a constituição de um FUNDO CONTÁBIL parece ser a

melhor opção para a alocação dos recursos a serem destinados para os investimentos em segurança

pública. Uma opção possível é a montagem de um mecanismo semelhante ao do financiamento do

processo de municipalização do ensino, possível por meio do FUNDEF. Assim, a União seria

responsável pela constituição de um fundo federal, composto por recursos orçamentários e ainda por

recursos originários de um processo de refinanciamento da dívida dos Estados.

Os Estados, por sua vez, criariam fundos estaduais, geridos paritariamente por representantes

do Poder Público e da sociedade civil, estes escolhidos por indicação de entidades reconhecidamente

idôneas como a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo. Aos fundos estaduais competiria,
entre outras atribuições:

• Receber os recursos repassados pela União;

• Distribuir recursos entre os municípios;

• Alocar recursos estaduais, como contrapartida dos recursos recebidos;

• Definir as prioridades de investimento, a partir de informações técnicas dos órgãos de

segurança;



A título de exemplo, apresentamos, em anexo, projeto de lei em tramitação na Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, em que se procura viabilizar a política de investimentos em

Segurança Pública, mediante a criação de um fundo específico. É interessante ressaltar que houve,

quando da elaboração do projeto, a preocupação com a identificação de recursos existentes e que

possam ser vinculados a uma determinada atividade, para que a matéria não se torne inócua ou

inconstitucional.

Esperamos que nossas sugestões representem uma contribuição, ainda que modesta, para o

avanço nas discussões acerca de um tema que nos afigura dos mais relevantes no momento atual.

Deputado Anderson Adauto

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Proposição: PL 00997 2000

Tipo:	Proposição

PROJETO DE LEI N° 997/2000
Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP -,
destinado a financiar ações e projetos que visem á adequação, à
modernização e á aquisição de novos equipamentos de uso constante para
os órgãos públicos, estaduais e municipais, envolvidos em atividades
de segurança pública, especialmente para a Polícia Civil, a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
Art. 2 0 - São beneficiários do FESP:
1 - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
II - a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
III - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
§ 1° - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo as Prefeituras

Municipais que comprovarem o funcionamento no município, pelo prazo
mínimo de seis meses, na data da solicitação, de conselho municipal
integrado paritariamente por representantes do poder público e da
sociedade civil, voltado para a atuação na área de segurança pública e
defesa dos direitos humanos.
§ 2° - Os recursos alocados pelo FESP aos municípios serão aplicados
em atividades de vigilância desenvolvidas por guarda municipal ou
entidade pública congênere.
§ 3° - Os recursos destinados aos órgãos e às entidades estaduais
serão utilizados, prioritariamente, em investimentos destinados a
projetos e ações que contribuam para a integração de atividades entre
os órgãos de segurança.
Art. 3 0 - O FESP, de natureza e individuação contábeis, tem prazo
indeterminado.
Art. 4° - São recursos do FESP:
1 - receitas imobiliárias - classificação orçamentária 131;
II - 20% (vinte por cento) do valor das taxas cobradas pelo exercício

do poder de polícia - classificação orçamentária 1121;
III - receitas de dividendos - classificação orçamentária 1322;
IV - outras receitas patrimoniais, abrangendo juros bancários e lucro

na alienação de títulos de crédito - classificação orçamentária 139;
V - cota-parte do Estado das multas sobre o recolhimento do ICMS -
classificação orçamentária 1911.01.01;
VI - cota-parte do Estado sobre o recolhimento de multas do 1 PVA
classificação orçamentária 1911.04.01;
VII - indenizações - classificação orçamentária 1921 e outras
restituições = classificação orçamentária 1922.99;
viii - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a

ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;
IX - dotação consignada anualmente, no orçamento do Estado;
X - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades

públicas;
XI - receitas decorrentes de convênios, acordos ou instrumentos
congêneres, firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;
XII - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos aos cofres

públicos.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão



Exibidor de Documentos	 Página 2 de 4

depositados em conta especial mantida pelo Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais - BDMG.
Art. 40 - As classificações orçamentárias identificadas no art. 30

referem-se ao exercício de 2000.
Parágrafo único - A alteração nas classificações orçamentárias não

importará a mudança na composição das receitas do FESP.
Art. 50 - o órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado da Fazenda,
à qual incumbe entre outras atribuições:
1 - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no

orçamento do Fundo, antes de sua aplicação;
II - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa,

acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de caixa;
III - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do

projeto ou da atividade beneficiados com recursos do Fundo.
Art. 6° - O agente financeiro do FESP é o Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais - BDMG -, ao qual compete:
1 - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os procedimentos

definidos pelo órgão competente;
II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias

de caixa para evitar a descapitalização do Fundo;
III - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis,
a realização de depósitos a crédito do Fundo, com especificação da
origem;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua

disposição.
Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de

remuneração pelos serviços prestados.
Art. 7 0 - Integram o grupo coordenador:
1 - um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
II - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de

Direitos Humanos;
III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais;
V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais;
VII - o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa;
VIII - dois representantes indicados pelos Conselhos Municipais de
Segurança Pública;
IX - dois representantes das entidades civis sem fins lucrativos

voltadas para a promoção da defesa dos direitos humanos, com sede e
área de atuação no Estado;
X - um representante indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
seção de Minas Gerais;
XI - um representante indicado pelas associações de servidores civis
da área de segurança pública;
XII - um representante indicado pelas associações de suboficiais e

praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Art. 8 0	- Compete	ao grupo	coordenador, além das funções
estabelecidas na Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993:
1 - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes

estabelecidas nos planos de ação governamental e nas deliberações do
Conselho de Defesa Social;
II - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;
III - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo;
IV - elaborar a proposta orçamentária do Fundo;
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do
Fundo.
Art. 9 0 - Os demonstrativos financeiros do FESP obedecerão ao
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994, às normas do
Tribunal de Contas do Estado e serão atualizados mensalmente e
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disponibilizados para consulta pública, por meio da Internet.
Parágrafo único - Obedecido o disposto neste artigo,	os

demonstrativos referentes a recursos repassados aos municípios serão,
ainda, encaminhados diretamente ao conselho municipal a que se refere
o parágrafo único do art. 21.
Art. 10 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2000.
Anderson Adauto
Justificação: A situação dos órgãos de segurança pública no Estado é

bastante preocupante, no momento atual. Estudos realizados pelas
Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam
para a urgente necessidade de reaparelhamento dessas instituições,
para que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas.
A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante no
quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um fundo,
com a definição de receitas a ele vinculadas, parece ser a melhor
alternativa para que sejam mantidos canais estáveis de financiamento.
A Tabela 1, apresentada a seguir, exibe o montante de recursos
previstos no orçamento estadual para a função de segurança pública, no
exercício de 2000:

Tabela 1 - Função Segurança Pública - Investimentos
Órgão	valor (absoluto) - R$	valor (percentual) -
Secr. Est. Segurança Pública 7.419.702,00	0,58 %
Polícia Militar	6.525.032,00 0,51 %
Corpo de Bombeiros	1.821.694,00 0,14 %
Total	15.766.428,00 1,23 %
O projeto de lei apresentado busca identificar recursos passíveis de
vinculação e destiná-los exclusivamente para investimentos no
reaparelhamento dos órgãos de segurança. Poderão ser beneficiários,
ainda, os municípios, desde que neles haja conselho municipal atuante,
ao qual competirá receber os demonstrativos de aplicação dos recursos
como forma de se garantir a transparência no processo e se evitarem
eventuais desvios nas finalidades do fundo. A Tabela II mostra a
previsão orçamentária e a execução, até março de 2000, dos recursos
que se pretende vincular ao Fundo.

Tabela II - Recursos a Serem Vinculados ao FESP
Classificação	descrição previsão execução - março de 2000
1121	taxas pelo exercício do poder de polícia (20%) 19.253.904
,DO 5.062.428,80
131 receitas imobiliárias	13.544.033,00 79.003,01
1322	dividendos 100.000.000,00	9.605.331,46
139	outras receitas patrimoniais	54.793.970,00 2.686.282,
47
1911.01.01 cota-parte do Estado multas de ICMS	47.515.675,00 9.593
.331,85
1911.04.01 cota-parte do Estado multas do IPVA	4.936.569,00	1.761
.814,22
1921	indenizações 13.006.903,00 73.859,73
1922.99	outras restituições	1.823.643,00	1.483.128,49
FONTE: Demonstrativos da Receita Orçamentária- Consolidação da

Administração Direta - arrecadação efetivada, autarquias, fundações e
fundos estaduais, relativos ao mês de março de 2000.
Os dados da execução orçamentária apontam para a possibilidade de
recursos da ordem de R$30.000.000,00, considerados apenas os três
primeiros meses do ano fiscal. Ainda que as estimativas de receita
possam ser consideradas como sendo superestimadas, como parece ser o
caso em algumas situações, pode-se prever que os recursos existentes
são suficientes para atender, em um primeiro momento, as despesas
previstas. Esse fato confere viabilidade ao fundo que se pretende
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criar.
Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para que a
proposição - discutida e aprimorada no que couber - possa ser aprovada
nesta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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