
Ofício

Número de Referência: IND N° 4036/2019
Interessado: Secretário Executivo da Casa Civil - Dr. Antônio Carlos Rizeque Malufe
Assunto: IND N° 4036/2019 - Recursos financeiros no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para o Município de Santa Cruz das Palmeiras

Senhor Secretário,

                                 Cordialmente cumprimentando-o e em atenção a Indicação em epígrafe, de
autoria da Deputado Estadual Adriana Borgo, venho através deste encaminhar a Vossa
Excelência cópia da manifestação exarada pelo Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e
Finanças Públicas - GSPOFP.

                                 No ensejo, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2019.

 

Alvaro Batista Camilo
Secretário Executivo da Polícia Militar

Secretaria Executiva PM

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Segurança Pública

Secretaria Executiva PM
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Despacho

Assunto: INDICAÇÃO N° 4036, DE 2019

Em atenção ao solicitado, a análise deste Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas - GSPOFP diz respeito à disponibilidade orçamentária para suportar a demanda
pretendida, que visa à liberação de recursos financeiros no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) em favor da Guarda Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, sobre a qual, é de suma
importância compreender, ainda que de forma breve, sobre os instrumentos que regem o
planejamento e execução dos recursos públicos no âmbito do Estado de São Paulo.

O Plano Plurianual-PPA para o quadriênio 2016-2019 (ao qual se vincula a execução de recursos
no ano de 2019), estabelece programas que são alocadas despesas para contribuírem com os
objetivos estratégicos do Estado.

Dentro da categoria de Programas Finalísticos há Produtos, Indicadores, Metas, Valores Globais
e órgãos executores destes programas. Esses Produtos representam os bens ofertados a
determinado público-alvo, que contribuem para o resultado do Programa a que pertence e são
mensurados por indicadores que são monitorados pelos gestores, pelos órgãos de controle interno
e externos, além da sociedade em geral.

No PPA vigente os Programas Finalísticos afetos ao órgão executor Secretaria da Segurança
Pública são:

1730 - Direitos humanos e cidadania;

1801 - Ampliação da investigação policial

1811 - Corpo de Bombeiros - Preparados para emergências com fogo na gestão de riscos;

1814 - Modernização e Aperfeiçoamento da Polícia Técnico-Científica;

1818 - Modernização da segurança pública;

1819 - Ampliação da proteção e defesa a o cidadão;

 

Cada Programa possui taxativamente os Produtos a ele vinculado, esses produtos são
identificados na Lei Orçamentária Anual em suas Ações Orçamentárias, dentre os quais podemos
destacar, por exemplo:

Na ação "Adequação das Instalações Policiais Militares", o produto é instalações policiais
militares concluídas e seu indicador é verificado pelo número de instalações policiais militares
concluídas.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Segurança Pública
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Na ação "Proteção e Defesa do Cidadão" há produto serviços de polícia ostensiva e preservação
da ordem pública e seu indicador de produto no número de atendimentos realizados.

Como se verifica, os programas, produtos, indicadores e ações orçamentárias da Pasta dizem
respeito a seu campo de atuação funcional e são executados pelas instituições policiais em
âmbito estadual, em conformidade com o rol taxativo dos incisos do artigo 144 da Constituição
Federal.

Feitas estas breves considerações, verifica-se que esta demanda pretendida, não se adequa às
ações orçamentárias e programas da Segurança Pública no âmbito Estadual, uma vez que não há
previsão legal nos instrumentos de planejamento e execução do recurso público do campo
funcional da Pasta para destinação às Guardas Municipais. Nenhum indicador de produto tem
correspondência com o objeto descrito no pleito, notadamente porque nos termos do §8º do
artigo 144 da Constituição Federal as Guardas Municipais são destinadas à proteção dos bens,
serviços e instalações locais, portanto com finalidade na competência do Ente Municipal.

Ainda, não se pode olvidar que várias medidas de atuação da sociedade contribuem na prevenção
de crimes e impactam na segurança pública, tal como a própria existência de guardas municipais,
mas nem por isso seu custeio pode ser compreendido na Classificação Funcional desta Pasta,
assim como não ocorre com urbanismo, iluminação pública, moradia, saneamento dentre outras
várias possibilidades estudadas na ciência da Criminologia como Prevenção Primária de Crime.

Cumpre esclarecer ainda que, apesar do objeto pretendido corresponder àqueles previstos na Lei
nº 16.111, de 14 de janeiro de 2016, todavia esta lei não impõe vinculação direta ao orçamento
da Secretaria da Segurança, sendo que seu Decreto regulamentador (nº 62.960/17) determina que
cabe à Secretaria de Estado competente demonstrar a inserção do objeto do convênio no campo
de atuação funcional (de alguma outra Pasta do Estado), portanto conforme previsão que lhe
cabe nos instrumentos de planejamento (PPA-LDO-LOA).

Vale ressaltar ainda o que constou do Parecer Referencial da Consultoria Jurídica da Pasta -
CJ/SSP nº 13/2018, em seu item 13, conforme segue:

 

"Decerto que o incremento das guardas municipais aumentará, indiretamente, a sensação de
segurança da população do município atendido, bem como liberará efetivo da Polícia Militar de
eventuais atribuições relacionadas a policiamento de equipamentos públicos municipais. No
entanto, entendemos que estas instituições não poderão ser consideradas órgãos com
atribuições no campo da segurança pública. "

 

Ademais, transferência de recurso de um Ente da Federação a outro, quando não provém de
obrigação Constitucional ou Legal é classificada como transferência voluntária e requer a
celebração de convênio. Este procedimento, por sua vez, exige obediência à Lei de
Responsabilidade Fiscal que em seu Art. 25 elenca requisitos que devem ser atendidos pelo
Município receptor dos recursos e verificados, no caso pela Secretaria de Estado correspondente
- que não se trata da Secretaria de Segurança Pública, pelos motivos já expostos.

Era o que havia a esclarecer.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Segurança Pública

GSPOFP
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Restitua-se os autos à origem.

São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

 

LIZANDRA DONAMORE DOS SANTOS
Coordenador do GSPOF

GSPOFP

EDSON LUIZ MARINO
Coordenador do GSPOF

GSPOFP
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