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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública�

Superintendência de Gestão Administrativa

 

Resposta à Impugnação 6 - Indeferida - SEJUSP/SGES                                                                     
                                       

      Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2021.

EXMA. Senhora Adriana Cristina Gregório Izabel,

 

Cumprimentando-a cordialmente, esta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública,
em resposta ao pedido de impugnação à justificativa de dispensa de seleção pública publicada
no Diário Oficial do dia 23 de dezembro de 2020, presta os seguintes esclarecimentos:

 

1. Com o intuito de manter a transparência e articulação constante com os Conselhos, a
Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, na plenária do dia 27 de outubro de 2020,
conduziu apresentação contendo cenário, motivações e impactos da estratégia de
cogestão. Foi lavrada ata e não houve deliberação desfavorável à implantação das
cogestões. A mesma apresentação foi realizada no dia 10 de novembro de 2020 ao
Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, na qual foi lavrada ata e não
houve deliberação desfavorável à implantação das cogestões. As atas estão anexas.

Importante destacar que, no âmbito do sistema socioeducativo, dentre outras atribuições, cabe
ao Cedca deliberar sobre o programa de atendimento, na medida em que este deve ser inscrito
nessas instâncias, conforme dispõem os arts. 9º e 10 da Lei Federal 12.594/2012:

 

Art. 9º Os Estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas de
atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da
Criança e do Adolescente, conforme o caso.
Art. 10. Os Municípios inscreverão seus programas e alterações, bem
como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Cabe mencionar que este modelo de gestão não traz inovação no âmbito do Sistema
Socioeducativo mineiro, uma vez que a Suase executa a medida socioeducativa de
semiliberdade e internação por meio de parcerias com entidades sem fins lucrativos há mais de
15 anos.

Obtemperamos também que Lei Estadual nº 23.081/2018 não exige a aprovação pelo Conselho
de Políticas Públicas, tão somente a sua manifestação, medida em que a celebração de
parceria com entidade sem fins lucrativos corresponde à forma de execução da política pública.
A metodologia e as diretrizes emanadas pelo poder público estadual são preservadas. É a
redação do inciso VI do art. 64 da referida Lei:

Art. 64 – A celebração do contrato de gestão entre a administração pública
estadual e a OS será precedida de:
(...)
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(...)
VI – consulta ao conselho de políticas públicas da área correspondente,
se houver; (grifo nosso)

Importante destacar que, no mesmo dispositivo, quando foi a vontade do legislador exigir a
aprovação de determinada instância, a norma foi expressa:

 

Art. 64 – A celebração do contrato de gestão entre a administração pública
estadual e a OS será precedida de:
(...)
VIII – aprovação da COF. (grifo nosso)

2. A contratação emergencial se embasa no risco iminente de paralização da política pública
de Atendimento Socioeducativo, priorizada na Constituição Federal; cenário este que
pouco se modificou após a publicação da Lei 23.750/2020. O texto legislativo discorre
sobre a possibilidade de se realizar contratos emergenciais para admissão temporária de
servidores, e sobre a possibilidade de manutenção dos atuais servidores contratados. No
entanto, o impugnante se ateve à análise da referida lei, olvidando-se da Lei Estadual nº.
18.185/2009, que estabelece o prazo máximo de vigência dos contratos em 8 (oito) anos.
Ou seja, na medida em que o inciso IV do art. 4º e o inciso III do §1º do art. 4º da Lei
Estadual nº. 18.185/2009 foram declarados inconstitucionais entendemos ser impossível
persistirem contratos com vigência superior a 8 anos, independentemente da Lei Estadual
nº. 23.750/2020 e do prazo por ela estabelecido de dezembro de 2022.

Ocorre que, no caso do Sistema Socioeducativo, a quantidade de servidores que atingirão este
prazo máximo de 8 anos em 2021 é expressiva. Além disto, as rescisões serão desiguais entre
as unidades do Sistema, restando a necessidade de movimentação de servidores para suprir
as perdas.

Há que se levar em conta também que desconhecemos qual será a interpretação dada pela
Advocacia Geral do Estado aos dispositivos da Lei 23.750/2020, de modo que não se sabe
ainda se a nova lei de contratação temporária irá solucionar o déficit de servidores
considerando que:

- ao longo de 2021 aproximadamente 280 servidores do sistema socioeducativo atingirão 8
anos de contrato;

- o concurso para provimento de auxiliares educacionais conta com 211 vagas e tem previsão
de conclusão para o final de 2021;

- o concurso para provimento de agentes socioeducativos conta com 80 vagas e tem previsão
de conclusão para meados de 2022;

- não há, ainda, previsão de concurso público para Aneds e Aseds (equipe técnica das
unidades)

- atualmente o sistema socioeducativo já trabalha em déficit de servidores.

Assim, persiste o risco de fechamento de unidades mesmo diante da publicação da Lei
Estadual nº. 23.750/2020 (PL 2150). Desta maneira, a justificativa de dispensa da contratação
deve manter-se válida.

3. Todo o processo foi amplamente divulgado, estando disponível no endereço eletrônico
<http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3176-editais-em-andamento>,
garantindo sua transparência e legitimidade.

Estudos de custo foram realizados para ambas as formas de gestão. Considerando a
metodologia adotada, observou-se a vantajosidade no valor dispendido na execução por meio
de parcerias com entidade sem fins lucrativos. No entanto, parte dos estudos técnicos que
justificam a implantação do modelo de cogestão devem manter caráter sigiloso para garantir a
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competição no processo de chamamento público que será reaberto, tendo em vista que a
contratação emergencial é de caráter temporário. Tão logo o processo tenha finalizado, todas
as informações poderão ser requisitadas.

Além disso, conforme exposto na justificativa do processo de celebração de Contrato
Emergencial disponibilizada em http://www.seguranca.mg.gov.br/socioeducativo/editais-
socioeducativo:

Para composição dos valores que integram a memória de cálculo, foram
considerados os valores pactuados atualmente no Termo de Colaboração
nº. 1730/2018, cujo objeto é aplicação da medida de internação para 40
adolescentes no município de Passos. Assim, para as despesas variáveis
em relação ao número de adolescentes, foi feito cálculo proporcional; para
as despesas fixas, foi adotado valor idêntico ao vigente na Planilha de
Detalhamento de Despesas vinculada ao Termo de Colaboração nº.
1730/2018. Nos casos em que as aquisições de materiais ou as
contratações de serviços previstas na Memória de Cálculo não tiveram
correspondentes na referida planilha de detalhamento de despesas, o IElo
procedeu com a coleta de orçamentos, regionalizada. Por fim, para
despesas de pessoal, foram observadas:
- Pesquisa de salário regionalizada;
- Convenção Coletiva de Trabalho da categoria;
- Limites impostos no âmbito dos critérios de seleção presentes nos
editais 01 a 06/2020, quais sejam: “Valor Total de Salários” e
compatibilidade do valor dos salários à pesquisa de mercado (em que é
considerado compatível o valor de salário caso este esteja entre o valor
mínimo e o valor médio verificados na pesquisa de salário).

Quanto aos aspectos técnicos, do ponto de vista das diretorias da Superintendência de
Atendimento ao Adolescente (SAAD), a inserção e atuação é a mesma, tanto na gestão direta
quanto na cogestão. Seus representantes têm relatado um nível de conformidade similar entre a
execução direta e a execução por meio de parcerias com OSCs.

As parcerias hodiernamente vigentes na Suase são realizadas sob a égide da Lei Federal
nº13.019/2014, que foi criada para estabelecer regras nacionais para as parcerias e afastar a
aplicação de normas de convênios, consideradas inadequadas para a relação com a
sociedade civil. O objetivo foi legitimar a atuação das OSCs nas políticas públicas por meio da
instituição de instrumentos jurídicos próprios.

O Decreto Estadual n° 47.132/2017, em conformidade com a Lei Federal, regulamentou os ritos
a serem seguidos nessas parcerias, considerando as especificidades do estado de Minas
Gerais. As unidades de internação atualmente existentes no Sistema Socioeducativo de Minas
Gerais, geridas por meio de parcerias com o terceiro setor: Patrocínio (Termo de Colaboração
n° 026/2004, com o CIAAP) e Passos (Termo de Colaboração n° 1730/2017, com o IJUCI-
AVANTE SOCIAL), estão sob a tutela dessa legislação.

O gestor dos instrumentos jurídicos pactuados por meio da Lei Federal n°13.019/2014 e
Decreto Estadual n°47.132/2017, tem a função de acompanhamento sobre cada parceria
específica, atestando ou não acerca da sua execução. Portanto, segue o posicionamento dos
gestores dos Termos de Colaboração supracitados, acerca dos resultados da cogestão já
executada nas unidades socioeducativas de internação:

Centro Socioeducativo de Patrocínio - resultados do período de 2017 a 2019, presentes nos
relatórios técnicos de monitoramento e avaliação produzidos: os gestores do período
consideraram a parceria satisfatória quanto ao cumprimento das metas e execução do objeto -
em todos os relatórios apresentados - apontando para os instrumentos que permitiram a
comprovação dessa qualidade: relatórios mensais de cumprimento do objeto (apresentando
quadro detalhado da execução das metas pactuadas), prestações de contas apresentadas e
reuniões por videoconferência realizadas pela Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo
(Suase). As metas relacionadas a admissões, levantamento de informações e primeira
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(Suase). As metas relacionadas a admissões, levantamento de informações e primeira
discussão de casos para construção do PIA, estudos de caso de atualização, atendimento
técnico individual, realização de atividades para a convivência familiar, atendimento à garantia
de escolarização, formação básica para o trabalho ou qualificação profissional, saúde,
assembleias com adolescentes, oficinas, gestão de atendimento e encaminhamento das
informações, foram todas reiteradas e explicitamente consideradas satisfatórias ou cumpridas
com prazo adequado nos relatórios apresentados.

Centro Socioeducativo de Passos -  resultados do período de 28/12/2017 a 28/12/2018, as
palavras do gestor responsável, contidas no relatório técnico de monitoramento e avaliação,
seguem em transcrição:

"O atendimento socioeducativo prestado pelo AVANTE SOCIAL, em
consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, bem como
as diretrizes interpostas pela SUASE, foi constatado pelas Planilhas
Mensais de Atendimento – PMAs e pelos Relatórios semestrais de
Monitoramento e Relatórios de Execução do Objeto, apresentados pelas
OSC. Além disso, foram realizadas reuniões presenciais ou por
videoconferência. O atendimento socioeducativo prestado pelo AVANTE
SOCIAL tem reconhecida qualidade, diante de vários anos de parceria
com esta Secretaria no âmbito da medida socioeducativa de
semiliberdade e em outras áreas dessa Secretaria. Ainda é constatada
pelo acompanhamento das diretorias da SUASE, reuniões presenciais
ou pelas planilhas (Suaseplan) com informações sobre o atendimento
executado.''

Embora a concepção das parcerias, sobretudo com os almejados Contratos de Gestão tenha a
perspectiva de aprimoramento da política pública como um todo, ela é particularmente benéfica
quando são considerados aspectos atinentes à infraestrutura. Considerando que o Sistema é
estadual e pulverizado no território mineiro, a parceria com entidade sem fins lucrativos
propiciará uma maior capacidade de na gestão da frota e realização de manutenções
estruturais nos Centros Socioeducativos. 

Além das vantagens expostas alhures, conforme a citação do Sr. Subsecretário de Atendimento
Socioeducativo na reunião do CESPDS-MG, que contemplam a situação específica do Sistema
Socioeducativo no estado de Minas Gerais, há ainda outras vantagens esperadas, específicas
do modelo de Contrato de Gestão com OS em Minas Gerais. Essas vantagens podem ser
observadas sob duas perspectivas: gerencial e de atendimento ao adolescente. Sob a
perspectiva gerencial, ganha-se com a redução de processos burocráticos bem como melhora
da capacidade de avaliação de resultados da política pública, por meio de monitoramento
trimestral. Sob a perspectiva do atendimento, aumenta-se a possibilidade de articulação de
rede por meio da participação da sociedade civil organizada na execução dos eixos da
medida. Além disso, a execução do contrato de gestão é avaliada por uma comissão integrada
por membro do conselho de política pública, especialista no tema e representante da sociedade
civil, o confere ampla transparência aos resultados bem como oportuniza a melhoria na
condução da política.

4. Por fim, é intrínseco e condição primeira de todas as ações desta Administração Pública
o zelo pelo interessa público. As consequências de uma possível inércia frente ao atual
cenário do Sistema Socioeducativo são: i) redução na Política Pública essencial e
priorizada pela Constituição Federal de 1988; ii) possível fechamento de unidades, que se
tornarão inviáveis pela falta de equipe de atendimento; iii) retrocesso na oferta de vagas,
em detrimento do 2ª Pactuação de Atos Preparatórios para a Expansão do Sistema
Estadual de Atendimento Socioeducativo, assinado entre o Estado de Minas Gerais, o
Ministério Público e o Tribunal de Justiça; e iv) prejuízos na resposta estatal à delinquência
infantil. Sendo caso de irresponsabilidade administrativa as tentativas que impedem a
resposta estatal aos problemas acima citados.

5. Pelas razões expostas acima, indeferimos o pedido de impugnação.
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Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for
necessário.

 

Atenciosamente,

 

Gustavo Henrique Wykrota Tostes
Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública

(respondendo pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Wykrota Tostes,
Respondendo Pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em
08/01/2021, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
24066385 e o código CRC F7E280A9.

Referência: Processo nº 1450.01.0180110/2020-96 SEI nº 24066385
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