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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social –  
CESPDS-MG 

DATA: 
10/11/2020 

 

LOCAL: Sala de videoconferência - ID: 1533 PIN: 2030 
HORÁRIO: 

15:00 
 

PAUTA:  

1) Apresentação do Processo de seleção pública para escolha de entidade sem fins lucrativos para cogestão de 
unidades Socioeducativas de internação. Subsecretário de Atendimento Socioeducativo, Bernardo Pinto 
Coelho Naves - 20 minutos; 

2) Apresentação do produto final da Câmara Temática Temporária de Segurança em ambientes rurais - 
Coordenador da Câmara, Ten Cel Wagner Alan de Mattos - 20 minutos; 

3) Apresentação do status dos projetos financiados pelo Fundo Estadual de Segurança Pública pela Câmara 
Temática de Acompanhamento dos Projetos - Coordenador da Câmara, Dr Roberto Simão - 20 minutos. 

INSTITUIÇÕES PRESENTES 

 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. 
Polícia Federal. 
Gabinete Militar do Governador.  
Polícia Militar de Minas Gerais.  
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.  
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.  
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Ministério Público de Minas Gerais.  
Defensoria Pública de Minas Gerais.  
Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais. 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Secretaria de Estado da Educação. 
Guarda Civil de Contagem. 
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araguari. 
 

REGISTRO DA REUNIÃO 

No dia 10 de novembro de 2020, às 15h, realizou-se a quinta reunião ordinária do Conselho Estadual de Segurança 
Pública e Defesa Social de Minas Gerais (CESPDS-MG), presidida pelo Dr. Alexandre Leão, Secretário Executivo de 
Justiça e Segurança Pública, representando o Presidente do CESPDS e Secretário de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, General Araujo, que cumpriu agenda com o Governador.  

O Dr. Leão iniciou a reunião cumprimentando a todos, leu a nominata solicitando a todos confirmarem presença 
verbalmente ao serem mencionados. Prosseguiu com a leitura dos itens da pauta e, com relação ao primeiro item 
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convidou o Bernardo Naves para dar início a sua apresentação. 

O Subsecretário de Atendimento Socioeducativo, Bernardo Naves, cumprimentou a todos e contextualizou os 
presentes acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.267 que entendeu pela inconstitucionalidade do art. 
10, da Lei estadual nº 10.254 de 1990, § 1º que faz referência ao art. 7º, da Lei estadual 9.726 de 1988 que versa sobre 
contratação temporária, pelo estado de Minas Gerais. Prosseguiu relatando os dados do Sistema Socioeducativo antes 
da pandemia pela Covid-19, em que havia 1.115 servidores efetivos e 717 contratados, um total de 1.832 servidores. 
Atualmente, esses números baixaram para 1.110 e 642, respectivamente. Em fevereiro de 2021, em detrimento da ADI 
5.267, esse número sofrerá uma diminuição de aproximadamente 40% da força de trabalho, considerando a saída dos 
servidores contratados. Na sequência, ele apresentou uma linha do tempo que evidenciou as rescisões acumuladas, 
entre o período de janeiro de 2019 a outubro de 2020, e uma projeção de novembro do corrente ano a janeiro de 
2021, considerando que esse tipo de contrato se extingue de 8 em 8 anos. Diante da evidente perda da força de 
trabalho, o Subsecretário falou sobre a possibilidade de redução da oferta de vagas na mesma proporção, o que 
configura uma diminuição de 1.219 vagas para 729 em fevereiro de 2021.  

Conforme o Subsecretário, no momento há cerca de 760 adolescentes mantidos nas internações, em virtude de 
normativas emitidas pelo Ministério Público e Poder Judiciário após o início da pandemia. A partir do cenário 
apresentado a redução seria de aproximadamente 42% da lotação, ou seja, 538 vagas, o que, segundo ele, seria algo 
grave, entendendo que o sistema já é deficitário em sua capacidade de atendimento diante da grande demanda. 
Informou que a própria legislação e as decisões do Superior Tribunal Federal não permitem superlotação das unidades 
e, portanto, quando não há vagas para esses adolescentes eles são colocados em regime domiciliar. Nessa lógica, as 
medidas de internação perdem 37% das vagas, as provisórias perdem 42%, a Divisão Especializada de Orientação e 
Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD) perde 100% das vagas e o Centro Integrado de Atendimento ao 
Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA/BH) perde 15%, o que perfaz um total global de 530 vagas a menos.  

Na sequência, Bernardo pontuou os possíveis impactos decorrentes do encerramento dos contratados com os 
servidores temporários, quais sejam: retrocesso na oferta de vagas; fechamento de unidades inviáveis; aumento na 
probabilidade dos eventos de segurança; prejuízo na resposta estatal à delinquência juvenil; e, redução da política 
pública essencial e priorizada pela Constituição Federal de 1988. Como estratégia, para mitigar esses impactos, o 
Subsecretário apresentou duas medidas: que 10 unidades sejam transformadas em cogestão e que haja 
remanejamento de agentes socioeducativos e técnicos entre as Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp). Sobre 
a primeira, explicou que seria a transformação de 10 unidades que trabalham em execução direta para a cogestão, o 
que já é uma realidade há mais de 10 anos para 13 unidades em regime de semiliberdade e 2 de internação. Com 
relação à segunda medida, com a cogestão sendo efetivada nas unidades de CSE Andradas, CSE Lindeia, CSE Horto, CSE 
São Jerônimo, CSE Santa Helena, CSE Santa Clara, CSE Ipatinga, CSE Uberaba, CEIP Sete Lagoas e CSE Unaí, os 
servidores efetivos dessas unidades seriam remanejados para aquelas que vão permanecer em execução direta. 
Atualmente existem 25 unidades de internação no Estado, sendo 2 em regime de cogestão. Bernardo Naves informou, 
também, que existe a previsão de inauguração de 2 unidades até o final do ano, nas comarcas de Araxá e Tupaciguara, 
já no regime de cogestão em decorrência da falta de servidores.  

O Subsecretário prosseguiu apresentando algumas estratégias e geração de oportunidades, a saber: manutenção de 
todas as vagas e da expansão pactuada junto ao Ministério Público; redução das dificuldades relacionadas à 
infraestrutura e ao pessoal em 50% das unidades do Sistema; recomposição da frota nas unidades de gestão direta; 
recomposição do quadro de pessoal (Agentes Socioeducativos e técnicos) nas unidades de gestão direta; manutenção 
dos concursos; criação do grupo de escolta para intervenções de segurança, pois atualmente o agente socioeducativo 
trabalha sem qualquer tipo de equipamento de segurança, o que está para ser disciplinado pelo Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (Sinase); criação da equipe de fiscalização e intervenção predial; efetivação dos cargos de 
Diretores Administrativos; qualidade do núcleo gerencial; servidores das unidades que serão transformadas em 
cogestão serão removidos, respeitando critérios de proximidade/localização, interesse do servidor e conveniência da 
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Administração Pública; servidores removidos receberão indenização, conforme previsto em lei. 

Por fim, o Secretário mencionou que essa estratégia de cogestão já é antiga no Sistema Socioeducativo mineiro e que o 
Estado continua responsável pela política. Frisou que são vários os órgãos que fazem a fiscalização, além da constante 
fiscalização do Sistema de Justiça, tanto do Ministério Público, Defensoria Pública e do Poder Judiciário. Reafirmou que 
as unidades continuarão públicas e não estão sendo privatizadas e que o Sinase prevê que unidades de atendimento 
podem ser operadas por ONGs. Ressaltou que  essa estratégia já foi comunicada, apresentada e discutida com os 
órgãos do Sistema de Justiça que lidam com a temática em Minas Gerais, bem como o Conselho Estadual de Defesa da 
Criança e do Adolescente (Cedca) e o Fórum Municipal de Belo Horizonte, com ampla publicidade em reuniões com os 
diretores das unidades e os sindicatos das categorias. Por fim, encerrou se colocando à disposição para qualquer 
esclarecimento e agradeceu à atenção de todos. 

O Dr. Leão agradeceu a fala do Subsecretário e informou que qualquer dúvida será encaminhada através da Secretaria 
Executiva do Conselho. Dando sequência, informou sobre o produto final da Câmara Temática Temporária de 
Segurança em Ambientes Rurais, constituída logo no início dos trabalhos do CESPDS-MG, com uma demanda já bem 
relevante no Estado. Assim, convidou o Ten Cel Mattos da PMMG, coordenador da Câmara, para sua apresentação. 

O Ten Cel Mattos cumprimentou a todos os presentes e deu início a apresentação da proposta de uma Política Estadual 
Integrada de Segurança voltada para o meio rural. Agradeceu às instituições e aos integrantes que colaboraram na 
elaboração do documento devido aos desafios impostos pela pandemia e reforçou o sentido do trabalho integrado. Na 
sequência relatou que o trabalho final já foi encaminhado para a Secretaria Executiva do CESPDS para validação e 
posterior encaminhamento aos integrantes do Conselho que tiverem interesse. Salientou que a proposta do 
documento é trazer à luz a Política Integrada vinculada ao orçamento do Estado de Minas Gerais para que haja uma 
reestruturação nas atividades de segurança pública voltadas para o campo, considerando o grande potencial do 
agronegócio e os reflexos no PIB do estado de Minas Gerais. Na sequência, discorreu sobre o fenômeno da 
interiorização do crime, que interfere na sensação de segurança da população mineira e induz a necessidade de 
intervenção positiva dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS). Ressaltou que o serviço da 
PMMG é realizado por 65 Unidades de Execução Operacional com responsabilidade territorial em 18 Risps 
promovendo o lançamento ordinário de aproximadamente 200 viaturas e cerca de 500 policiais militares na atividade. 
No que tange à Polícia Civil de Minas Gerais, informou que possui uma Delegacia Especializada para Crimes Rurais, com 
atuação nas investigações dos crimes do ambiente rural. Com relação ao Corpo de Bombeiros Militar, o T Cel Mattos 
explicou que a atuação se dá na prevenção e no combate ao incêndio, com ações voltadas para a educação e 
respostas, além das outras instituições que atuam na fiscalização ao meio ambiente e demais outras questões afetas à 
segurança pública.  

Em continuidade, apresentou os mapas de evolução das operações “Safra Seguras” realizadas para acompanhar o 
escoamento da safra de café e que obtiveram como resultado a redução nos números dos crimes violentos, inclusive 
na área rural. Mencionou a atuação do Batalhão do Corpo de Bombeiros nas emergências ambientais, em respostas 
aos desastres, vinculado diretamente na parte de prevenção e mitigação de ação e resposta com intuito de recuperar o 
ambiente florestal em Unidades de conservação. Citou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD), integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos (SISEMA), responsável por 
coordenar a política de conservação e proteção dos recursos naturais. Segundo o coordenador da Câmara Temática 
existem empresas vinculadas à Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Sindicato das Indústrias de 
Fabricação de Álcool e Sindicato da Indústria do Açúcar, ligadas ao setor produtivo da cana-de-açúcar, concentradas na 
região do Noroeste e do Triângulo Mineiro. Relatou sobre a necessidade de fiscalização ostensiva no combate a crimes, 
incêndios florestais, prevenção aos crimes contra a economia, saúde e bem estar das pessoas, além da fiscalização dos 
comércios de utensílios agrícolas.  

Na sequência, apresentou as seguintes propostas: divulgação das informações e orientações aos parceiros, produtores 
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e lideranças rurais através dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável; aproximação  direta da 
PMMG com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); divulgação das ações nos programas da TV 
Emater; ações preventivas de controle e fiscalização ambiental onde as ações e operações serão programadas.  Com 
base no material produzido apresentou o objetivo geral e a finalidade da Política proposta. Sugeriu que a Câmara 
Temática Temporária de Violência em Ambientes Rurais possa ser uma estrutura permanente e, dando continuidade,  
apresentou as seguintes estratégias: realizar diagnóstico permanente da situação de segurança pública e defesa social  
no ambiente rural; promover e tornar compatíveis as políticas públicas municipais, regionais, estaduais e federais 
voltadas para o ambiente rural; realizar o mapeamento e a qualificação dos dados de interesse institucional para a 
construção de informações seguras e um banco de dados acessível a todos os órgãos; implantar ferramentas analíticas;  
definir e montar instrumentos e modelos de identificação e individualização dos animais com controle informatizado e 
diminuir o abate clandestino. Reforçou a importância da avaliação de cada um dos integrantes do Conselho. Se 
aprovado, o material deve ser levado ao Governo do Estado, pois possui a padronização de uma estrutura bem 
montada, com viabilidade dos recursos humanos, treinamento, aperfeiçoamento, logística e legislação para as ações 
em segurança pública, tudo voltado para a sustentabilidade no ambiente rural.   

Com relação aos resultados esperados mencionou: o estabelecimento de uma rede integrada de instituições públicas 
estaduais, com ações que possam contribuir para a segurança no meio rural; redução dos atos criminosos contra o 
patrimônio, bem como às pessoas no ambiente rural; prevenção e consequente redução da incidência de incêndios, 
desmatamentos ilegais e quaisquer práticas de agressão ao meio ambiente; diminuição da prática de abate clandestino  
de bovinos; reforço do aparato dos órgãos e instituições públicas; redução da impunidade de infratores de crimes no 
ambiente rural; e, melhoria da sensação de segurança para a população rural. O Plano prevê que a PMMG invista 31 
milhões em equipamentos de proteção individual, viaturas policiais, equipamentos e ferramentas tecnológicas, 
realizações de cursos e capacitações. No que tange à PCMG, o valor previsto foi de R$ 5.800,000,00 para investimento 
na estruturação humana e logística da DEICRA, com recomposição dos Policiais da unidade especializada, com 4 
equipes de Policiais (formada com 4 investigadores e 2 escrivães), aquisição de viaturas (caracterizadas e 
descaracterizadas, aptas ao ambiente rural), fornecimento de vale card para o custeio de despesas decorrentes de 
deslocamentos imediatos das equipes, aquisição de equipamentos necessários. Para o CBMMG o plano prevê 
Investimento de 10 milhões na estruturação do  Pelotão de Combate a Incêndios  Florestais e dos 17 Núcleos de  
Incêndios Florestais em todo  estado. No que tange à SEMAD, investimento na estruturação da atividade de 
inteligência com a previsão de investimento da ordem de R$ 1.500.000,00, para que sejam utilizadas em ações de  
proteção à vida, ao meio  ambiente e ao patrimônio.    

O cronograma de execução prevê a condução do pleito ainda neste ano para inclusão no orçamento de 2021 e a 
execução nos anos subsequentes. No que tange à questão do treinamento, deve ser executado pelas Instituições de 
forma integrada, sob a coordenação da SEJUSP. No que se refere à divisão de tarefas por competência institucional 
apresentou as seguintes ações: reuniões integradas para alinhamento dos objetivos específicos; monitoramento de 
resultados; desenvolvimento de ações corretivas sobre as diferenças significativas entre os resultados reais e 
planejados; realização de diagnóstico permanente quanto a situação da segurança  pública e defesa social no ambiente 
rural; realização  de mapeamento, identificação e qualificação de dados de  interesse interinstitucional; elaboração de 
projetos para aquisição das ferramentas analíticas para fornecimento de informação qualificada; viabilização da 
sustentação financeira para a alocação de recursos humanos e logísticos aos diversos órgãos envolvidos nas  atividades 
de prevenção, fiscalização, investigação e repressão  aos potenciais crimes cometidos no ambiente rural.   

Caminhando para as considerações finais, Ten Cel Mattos ressaltou que o plano apresentado visa a preservação do 
meio ambiente, o patrimônio no ambiente rural, principalmente sobre a lógica e a ótica da atuação integrada entre os 
Órgãos de Segurança Pública. Logo, é uma proposta que nasce por intermédio de um investimento para 
implementação de estruturas de enfrentamento aos diversos crimes no âmbito rural, perpassando pela prevenção, 
educação e finalizando com as ações de respostas diante dos fatos ocorridos. Finalizou dizendo que a apresentação da 
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proposta visa atender uma programação futura, perene, com aporte orçamentário financeiro para o desempenho das 
atividades humanas e logísticas para a área de segurança pública do Estado. Finalizou sua fala agradecendo a todos e 
se colocou à disposição.  

O Dr Leão parabenizou os integrantes da Câmara Temática que contribuíram para a feitura do Plano que, segundo ele, 
certamente servirá como um norte para a construção do Plano Estadual de Segurança Pública. Esse é um temas muito 
importante, porque há a expectativa de que em 2021 o Governo Federal publique e divulgue o Plano Nacional de 
Segurança Pública e a partir dele será possível construir o Plano do Estado. Contudo, antecipou que a Sejusp já tem 
uma noção do que virá por ter contribuído com algumas observações para construção do Plano Nacional e que, sem 
dúvida, essa questão da segurança rural será abordada. Sugeriu que seja inserida na pauta da próxima reunião a 
alteração para que a câmara seja permanente.  Segundo ele, a apresentação demonstrou exatamente o espírito de 
uma câmara temática com propostas e sugestões que podem servir, inclusive, como sugestão de projetos para as 
instituições beneficiárias do Fesp, haja vista que em 2021 haverá mais repasses do Governo Federal. Destacou que o 
plano apresentado já está de posse do Conselho e será disponibilizado para aqueles que tiverem interesse, 
principalmente, para as instituições diretamente afetadas na atividade.  

Com relação ao terceiro item da pauta, Dr. Leão informou que, a despeito das adversidades enfrentadas no ano de 
2020 em decorrência da pandemia, o Estado conseguiu cumprir com todos os pré-requisitos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) no Termo de Adesão, no 1º e no 2º Termo Aditivo (TA), sendo que os dois primeiros já foram 
repassados e estão em fase de execução pelas instituições beneficiárias. Quanto ao 2º Termo os planos de ação ainda 
estão sendo analisados no âmbito do Ministério da Justiça. Na sequência, convidou os representantes da Câmara de 
Acompanhamento dos Recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública para fazer a apresentação. 

Jair Barbosa Carneiro iniciou sua fala justificando a ausência do Coordenador da Câmara Permanente de 
Acompanhamento dos Recursos do Fesp, Dr. Roberto Simão, que estava acompanhando o Secretário da Sejusp em 
outra agenda. Com o objetivo de apresentar o status da Câmara passou a palavra para Nathalia Bertú, que 
cumprimentou a todos informando sobre o roteiro da apresentação com quatro seções específicas, quais sejam: I- 
Termo de Adesão e 1º TA. Monitoramento dos Projetos; II- 2º TA. Status dos Planos de Ação; III- Monitoramento; e, IV- 
Repasses Totais. Já sobre a primeira seção, demonstrou as datas de publicação do Termo de Descentralização de 
Crédito Orçamentário (TDCO), que é um instrumento para que as instituições de Segurança Pública - PMMG, PCMG e 
CBMMG - possam fazer uso dos recursos descontingenciados do Fundo, uma vez que o órgão que recebe os recursos é 
a Sejusp. Todas as publicações dos TDCOs aconteceram nos meses de julho e agosto, tanto para o Eixo de 
Enfrentamento à Criminalidade Violenta, quanto para o Eixo de Valorização do Profissional de Segurança Pública. 
Quanto aos planos de ação submetidos à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a Secretaria de Gestão e 
Ensino em Segurança Pública (Segen), a aprovação para ambos os eixos aconteceu em setembro e outubro. Com a 
publicação dos TDCOs e a aprovação dos planos de ação foram totalmente atendidos os pré-requisitos para execução 
física e financeira dos projetos.   

Com relação ao monitoramento dos projetos que foram contemplados pelos recursos do Termo de Adesão e do 1º TA, 
para o eixo enfrentamento à Criminalidade Violenta, apresentou as seguintes informações:  

● Sejusp.Fesp. 01 - Modernização Tecnológica da Segurança Pública. Recurso total de R$R$ 1.278.474,00. Status: 
Em andamento. Detalhamento: Adesão a registro de preços para alguns itens e em fase de estudo das formas de 
aquisição dos demais. Ainda não houve execução financeira.  

● Sejusp.Fesp. 02 - Manutenção das Unidades Prediais das Regiões Integradas de Segurança Pública. Recurso total: 
R$ 660.352,41. As unidades selecionadas para reforma são a 25ª e 26ª Aisps de Contagem (R$ 495.352,41) e a 5ª 
Risp de Uberaba (R$ 165.000,00). Status: Em andamento. Detalhamento: Recursos desbloqueados. A fase a ser 
iniciada é de contratação e execução dos serviços de manutenção. Ainda não houve execução financeira. 

● Sejusp.Fesp. 03 - Sistema Óptico-eletrônico para atividades de Inteligência. Recurso total: R$ 131.655,96.  Status: 
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Em andamento. Detalhamento: Recursos desbloqueados. Em fase de adequação do Termo de Referência (novo 
padrão AGE). Ainda não houve execução financeira. 

● PMMG.Fesp. 01 - Aparelhamento da Polícia Militar para o problema dos crimes de explosão de caixas eletrônicos. 
Recurso total: R$ 1.503.599,51. Status: Em andamento. Detalhamento: Projeto elaborado. Em fase de 
planejamento e elaboração da licitação que está prevista para ser finalizada até novembro. Ainda não houve 
execução financeira. 

● PCMG.Fesp. 01 - Modernização e fortalecimento de instrumentos de investigação criminal. Recurso total: R$ 
1.503.599,51.  Status: Em andamento. Detalhamento: Termos de Referência já elaborados. Em fase de realização 
do processo licitatório. Ainda não houve execução financeira. 

● CBMMG.Fesp. 01 - Contenção de ações incendiárias de organizações criminosas. Recurso total:  R$ 1.503.599,51.  
Status: Em andamento. Detalhamento: Viatura empenhada. O pregão está previsto para ser realizado no mês de 
novembro. Execução financeira: 57% do valor destinado para investimento.   

Com relação aos projetos do eixo de valorização dos profissionais da segurança pública, foram apresentadas as 
seguintes informações:  

● Sejusp.Fesp. 04 - Cuidar Bem de Quem Cuida. Recurso total: R$ 678.026,05. Status: Em andamento. 
Detalhamento: Visitas realizadas aos Centros da RMBH, Uberlândia, Unaí, Lavras e Montes Claros. Em fase de 
definição dos Centros a serem implantados. Próximas etapas: contratação de gráfica e empresa de publicidade. 
Ainda não houve execução financeira. 

● PMMG.Fesp. 02 - Implantação da academia de musculação e apoio à fisioterapia do Hospital da Polícia Militar de 
Minas Gerais e dos postos avançados e clínicas existentes na Academia de Polícia Militar (APM) e 3º BBM. 
Recurso total: R$ 417.606,91. Status: Em andamento. Detalhamento: Projeto elaborado. Em fase de 
planejamento e elaboração da licitação. Finalização até novembro. Ainda não houve execução financeira. 

● PCMG.Fesp. 02 - Ampliação do atendimento biopsicossocial para Belo Horizonte e RMBH e criação de unidade 
itinerante de atenção biopsicossocial para atendimento no interior do Estado.  Recurso total: R$ 524.299,95.  
Status: Em andamento. Detalhamento: Em fase de elaboração do Termo de Referência para aquisição do micro-
ônibus. Em fase de elaboração dos projetos de engenharia para reforma de dois pavimentos do Centro de 
Atendimento Biopsicossocial. Ainda não houve execução financeira. 

● CBMMG.Fesp. 02 - Suporte avançado em saúde nas atividades do CBMMG. Recurso total: R$ 417.666,50. Status: 
Em andamento. Detalhamento: Viatura empenhada. Pregão previsto para o mês de novembro. Execução 
financeira: 68% do valor destinado para investimento já foi executado. 

Foi apresentado um Painel Geral de Execução Financeira que apontou, para o eixo enfrentamento à Criminalidade 
Violenta, o valor total repassado de R$ 6.821.172,00, sendo que R$ 603.950,00 já foram executados, o que 
percentualmente representa 9% da execução. O valor total destinado ao investimento foi de R$ 4.774.820,00, sendo 
R$ 603.950,00 já executados, o que percentualmente representa 13%. O valor total destinado para custeio foi de R$ 
2.046.352,00, sendo que até o momento nenhum valor foi executado. Já para o eixo de valorização dos profissionais da 
segurança pública, o valor total repassado foi de R$ 2.037.659,00, sendo que R$199.479,00 já foram executados, o que 
percentualmente representa 10% da execução. O valor total destinado a investimento foi de R$ 1.426.361,20, sendo 
que R$ 199.479,00 já foram executados, o que percentualmente representa 14%. O valor total destinado para custeio 
foi de R$ 611.297,80, sendo que até o momento nenhum valor foi executado. 

Nathalia Bertú esclareceu que os Projetos submetidos à Segen/Senasp, a serem contemplados por recursos do 2º TA, 
foram divididos de forma igualitária entre os órgãos da Sejusp, PMMG, PCMG e CBMMG. Em suma, sobre os planos de 
ação, informou que a fase de análise pela Senasp/Segen já foi concluída, contudo, ainda, estão em fase de diligência 
sobre a aprovação dos documentos complementares e adequações solicitadas. 

Com relação aos projetos do 2º TA apresentou que o valor destinado à Sejusp, para o eixo enfrentamento à 
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Criminalidade Violenta, foi de R$ 2.371.198,77 para investimento e R$ 1.016.288,00 de custeio, totalizando R$ 
3.387.426,77. Os projetos listados foram: Sejusp.Fesp.05 - Manutenção das Unidades Prediais Integradas; 
Sejusp.Fesp.06 - Modernização das Operações Integradas do CICCE-MG. Uso de drones para transmissão de imagens; 
Sejusp.Fesp.07 - Potencialização dos Materiais EaD; Sejusp.Fesp.08 -Lei Seca, Campanha Sou pela Vida, Dirijo Sem 
Bebida; Sejusp.Fesp.09 - Revitalização do Equipamento de Tecnologia  da Informação da Superintendência do 
Observatório de Segurança Pública; Sejusp.Fesp.10 - Potencialização da Capacidade Analítica de Inteligência e 
Contrainteligência da Sejusp; Sejusp.Fesp.11 - Modernização de Frota Utilizada nas Atividades de Prevenção à 
Criminalidade; Sejusp.Fesp.12 - Modernização de Frota Utilizada nas Atividades de Inteligência e Atuação Integrada; 
Sejusp.Fesp.13 - Centro de Operações Integradas da 2ª Risp. Para o eixo de valorização dos profissionais da segurança 
pública o recurso liberado foi de R$ 592.799,75 para investimento e R$ 254.057,00 para custeio, totalizando R$ 
846.856,75. Os projetos contemplados são: Sejusp.Fesp.14 - Programa de Desenvolvimento Emocional e Financeiro dos 
Profissionais de Segurança Pública de Minas Gerais; Sejusp.Fesp.15 - Estruturação de Núcleos de Atividades Físicas e de 
Práticas de Defesa Pessoal; e, Sejusp.Fesp.16 - Modernização de Frota Utilizada nas Atividades de Atenção à Saúde do 
Servidor.  

Sobre os projetos da PMMG o valor contemplado, para o eixo enfrentamento à Criminalidade Violenta, foi de R$ 
2.371.198,77 para investimento e R$ 1.016.288,00 para custeio, totalizando R$ 3.387.426,77. Projeto nomeado de 
PMMG.Fesp.03 - Reestruturação logística e obras para fins de prevenção e repressão qualificada aos crimes violentos e 
às atividades de organizações criminosas. E para o eixo de valorização dos profissionais da segurança pública o recurso 
liberado foi de R$ 592.799,75 para investimento e R$ 254.057,00 para custeio, totalizando R$ 846.856,75. O projeto 
contemplado foi PMMG.Fesp.04 -Estruturação de Academia de Musculação em Unidades da Polícia Militar de Minas 
Gerais com vistas à Valorização Profissional.  

Com relação aos projetos da PCMG o valor contemplado, para o eixo enfrentamento à Criminalidade Violenta, foi de 
R$ 2.371.198,77 para investimento e R$ 1.016.288,00 para custeio, totalizando R$ 3.387.426,77. O projeto 
contemplado foi o PCMG.Fesp.03 - Modernização de Investigação Criminal. E para o eixo de valorização dos 
profissionais da segurança pública o recurso liberado foi de R$ 592.799,75 para investimento e R$ 254.057,00 para  
custeio, totalizando R$ 846.856,75. O projeto contemplado foi PCMG.Fesp.04 - Ampliação do Atendimento 
Biopsicossocial e Ambulatorial aos Servidores da PCMG. 

Por fim, o detalhamento sobre os recursos e projetos do CBMMG. O valor contemplado para o eixo enfrentamento à 
Criminalidade Violenta foi R$ 2.371.198,77 para investimento e R$ 1.016.288,00 de custeio, totalizando R$ 
3.387.426,77. O projeto para esse eixo foi CBMMG.Fesp.03 - Contenção de ações incendiárias de organizações 
criminosas. E para o eixo de valorização dos profissionais da segurança pública o recurso liberado foi de R$ 592.799,75 
para investimento e R$ 254.057,00 para custeio, totalizando R$ 846.856,75. O projeto contemplado foi o 
CBMMG.Fesp.04 - Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Treinamento do Bombeiro Militar. 

Na sequência, Nathalia apresentou a terceira seção, que trata das atividades de monitoramento desempenhadas pela 
Câmara Temática e que diz respeito à rotina implementada para monitoramento dos projetos do Termo de Adesão e 
1º TA. Para tanto foi elaborada uma planilha para estruturação e acompanhamento dos projetos, conforme 
metodologia do Marco Lógico. Foi criado um painel de monitoramento para compilação dos dados oriundos do 
acompanhamento da execução física e financeira, conforme projetos, órgãos e eixos de financiamento e status dos 
planos de ação do 2º TA.  Por fim, apresentou um quadro com os repasses totais dos Termos de Adesão nº 041/2019, 
nº 042/2019, 1º e 2º Termos Aditivos, quais sejam:  

● Termos de Adesão + 1º TA: o valor contemplado para o eixo enfrentamento à Criminalidade Violenta é de R$ 
4.774.820,00 para investimento e R$ 2.046.352,00 de custeio, totalizando R$ 6.821.172,00. E o percentual de 
execução está em 9%. Para o eixo de valorização dos profissionais da segurança pública o recurso apresentado foi 
de R$ 1.426.361,20 para investimento e R$ 611.297,80 de custeio, totalizando R$ 2.037.659,00. O percentual de 
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execução é de 10%. 
● 2º TA: o valor contemplado para o eixo enfrentamento à Criminalidade Violenta é de R$ 9.484.795,00 para 

investimento e R$ 4.064.912,00 para custeio, totalizando R$ 13.549.707,07. Não há percentual de execução. Para 
o eixo de valorização dos profissionais da segurança pública o recurso apresentado foi de R$ 2.371.199,00 para 
investimento e R$1.016.228,00 para custeio, totalizando R$ 3.387.427,00. Também não existe percentual de 
execução até o momento. 

O total geral apresentado foi de R$ 25.795.965,07. Caminhando para o encerramento, Nathalia esclareceu que não há 
execução financeira para o 2º TA porque esses recursos ainda não foram desbloqueados, portanto, não estão 
disponíveis para execução até que haja aprovação dos planos de ação submetidos à Segen. Encerrou a apresentação 
colocando-se a disposição para sanar quaisquer dúvidas dos membros ou convidados.  

O Dr Leão agradeceu a apresentação sobre os projetos monitorados pela Câmara Temática Permanente de 
Acompanhamento da Execução dos Recursos do Fesp. Ressaltou que a Câmara já monitora a execução de mais de 25 
milhões de reais do Sistema de Segurança Pública do Estado. Aproveitou para cumprimentar o CBMMG, na pessoa do 
seu Comandante-Geral, o Cel Estevo, pela execução financeira dos seus projetos. Reforçou que a tendência desse 
recurso é seguir crescendo à medida que o Fundo Nacional for sendo potencializado. Assim, há a propensão de que os 
fundos estaduais possam receber mais recurso e, para isso, Minas Gerais está se preparando e cumprindo todos os 
pré-requisitos. Segundo ele, a expectativa é que em 2021 outros projetos sejam apresentados pelas instituições. Dando 
sequência abriu a palavra para aqueles que desejassem se manifestar. 

Cel Estevo cumprimentou a todos os integrantes, ressaltou a necessidade de contribuição, não apenas na apresentação 
de projetos, mas também em uma execução orçamentária que ajude todo um sistema para que possam ser entregues, 
a tempo e a hora, equipamentos, materiais e viaturas e, dessa forma, apoiar a sociedade. Agradeceu e parabenizou o 
Ten Cel Mattos pela apresentação, enfatizou a participação do CBMMG na temática rural. De acordo com ele, em 
Minas Gerais houve incremento de 106% nas ocorrências de incêndio nas propriedades rurais e agrícolas. Ressaltou 
que, diante desta situação, ocorreu um impacto direto na economia e que o CBMMG teve muito trabalho para atender 
todas as estruturas. Enfatizou a importância da participação do CBMMG na Câmara Temática Rural para que possa ser 
aumentada a sensação de segurança e a efetividade no combate aos incêndios na vegetação e também de todas essas 
propriedades rurais. Finalizou sua fala agradecendo a todos pela oportunidade. 

O Cel Rodrigo cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade de, mais uma vez, participar da reunião. Ressaltou 
que, diante das pesquisas, Minas Gerais foi considerado o segundo Estado mais seguro, só não está em primeiro 
porque a forma de mensuração dos crimes não tem sido feita de maneira correta. Ressaltou que a metodologia 
utilizada para a distribuição dos recursos do Fesp não está correta, pois, desde o início, tem trazido prejuízos para o 
Estado. Agradeceu a todos e se colocou a disposição. 

Retomando a palavra, o Dr Leão esclareceu acerca dos critérios de rateio dos recursos pelo Conselho Nacional de 
Segurança Pública, o que deveria ser repensado em termos de distribuição entre custeio e investimento. Ressaltou que 
alguns Estados estavam questionando o recurso, mas que provavelmente alguma alteração deve ficar para o repasse 
posterior.  

A Drª Águeda cumprimentou a todos e justificou a ausência do Chefe da Polícia Civil, Dr. Wagner Pinto, a quem 
representou. Corroborou com a fala do Cel Estevo e do Cel Rodrigo a respeito da necessidade da integração das Forças 
de Segurança na condução da Câmara Temática de Segurança em Ambientes Rurais, não só em relação aos projetos, 
mas também aos dados. Solicitou que os projetos futuros sejam feitos  de forma integrada, com foco no combate ao 
crime rural, principalmente na questão da inteligência por auxiliar a PCMG em suas investigações. Informou que há 
uma delegacia especializada nesse tipo de crime, centralizada em Belo Horizonte, que de forma sobrecarregada dá 
suporte a todas as outras delegacias que tratam dessa temática. Ressaltou a grande extensão territorial do Estado, o 
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que demonstra a necessidade de uma política adequada e integrada. Parabenizou o T Cel Mattos pela explanação e 
concordou com a necessidade de estruturar as instituições para o combate da criminalidade rural e transformar a 
câmara temporária em permanente.  

Em apoio à fala do Cel Rodrigo, a respeito dos valores do Fesp serem divididos em 30% e 70% por tipo de despesa, Drª. 
Águeda concorda que prejudica muito as Forças de Segurança e, nesse sentido, informou que a PCMG apresentará 
uma reclassificação de itens de custeio e de capital ao Secretário Executivo Dr. Leão, por entender que a classificação 
do Governo Federal tem prejudicado a execução. Segundo ela, quem realmente deveria definir esses percentuais de 
investimento e custeio deveria ser o próprio Estado, ou seja, a própria instituição alinhada com a Sejusp e a Segen. 
Parabenizou a todos e à Sejusp que a cada dia vem fortalecendo a integração entre as Forças e que só assim será 
possível caminhar e combater o crime. Para finalizar sua fala registrou que a partir do ano vem a PCMG trabalhará com 
a taxa de elucidação, um indicador construído e que será validado ainda este ano, um avanço que representa um 
esforço enorme. Pela primeira vez a instituição conseguiu desenvolver uma metodologia baseada em estudos 
científicos, que possibilitará demonstrar uma falácia, inclusive divulgada pelo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
de que a taxa de apuração de homicídios está entre 7% e 8 %. Para ela isso não é verdade, pelo menos em Minas 
gerais, e eles vão provar isso apresentando o indicador para o Governador na próxima reunião, marcada para 
dezembro. 

Michel Oliveira, suplente do Comandante Levi Sampaio, da Guarda Civil de Contagem (GCC) pediu a palavra para 
agradecer a todos pela participação. Informou que há 7 anos vem atuando de forma integrada com as Forças estaduais 
e colocou à disposição a GCC, bem como as demais Guardas do Estado, as quais têm contribuído rotineiramente para a 
redução dos indicadores  de criminalidade. 

Caminhando para o encerramento, Dr. Leão informou ser a última reunião do ano de 2020, solicitou a todos o 
empenho em manter atualizados os dados de contato dos membros com a Secretaria Executiva. Agradeceu a todos e 
encerrou a reunião.  

 


