
Apesar da previsão legal, não houve edição de norma para disciplinar o pagamento do Adveb, e consequentemente, essa

parcela não foi incorporada à remuneração dos profissionais da educação.

Desse modo, o requerimento em questão é razoável e merece prosperar. No entanto, o envio de pedido de informações ao

chefe do Poder Executivo não encontra amparo normativo. Na Constituição Federal,  o Poder Legislativo tem a competência de

solicitar informações a ministro de Estado. Por sua vez, a Constituição Estadual, em paralelismo com o diploma federal, concede ao

Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar pedidos de informação a secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração

indireta,  ao comandante-geral  da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.  Desse modo, apresentamos substitutivo com o

intuito de direcionar o pedido de informação ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, já que a pasta sob sua gestão é a

responsável pela definição das carreiras e remunerações do Poder Executivo estadual, e à secretária de Estado de Educação.

O art. 100, IX, do Regimento Interno especifica, entre as atribuições das comissões desta Casa, o encaminhamento, por

intermédio da Mesa da Assembleia, de pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração

indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais. A recusa em prestar informações ou a prestação de

informações falsas são consideradas crimes de responsabilidade.

Também o art. 62, XXXI, da Constituição Estadual atribui à Assembleia Legislativa o papel de fiscalizar e controlar os atos

do Poder Executivo. Dessa forma, a proposição em análise encontra respaldo jurídico para sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 896/2019 na forma do Substitutivo nº 1,  a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A deputada Beatriz Cerqueira requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Planejamento  e  Gestão  e  à  Secretária  de  Estado  de  Educação,  pedido  de  informação  sobre  o  planejamento  para  publicação  e

implementação do Adicional  de Valorização da Educação Básica – Adveb – nos salários  dos servidores  ocupantes  de cargo de

provimento efetivo que têm esse direito, bem como para o pagamento do valor retroativo devido, conforme garantia contida no

parágrafo único do art. 12 da Lei Estadual nº 21.710, de 30 de junho de 2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de junho de 2019.

Agostinho Patrus, presidente – Cristiano Silveira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 897/2019

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  requer  ao  presidente  da  Assembleia  seja

encaminhado ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  de Minas Gerais  –  PMMG – pedido de  informações  sobre  a  previsão de

continuidade das atividades constantes dos editais DRH/CRS n°s 10 e 11, ambos de 17/9/2018 e suspensos pela Resolução n° 4.777,

de 29/1/2019, desse Comando-Geral, sem nenhum outro pronunciamento, até o momento, acerca de seu futuro, por parte do Poder

Executivo ou da PMMG.

Após publicação no Diário do Legislativo de 27/4/2019, a matéria vem a este órgão colegiado para receber parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  obter  esclarecimentos  acerca  da  continuidade  das  atividades  constantes  dos  editais

DRH/CRS n°s 10 e 11, ambos de 17/9/2018 e suspensos pela Resolução n° 4.777, de 29/1/2019, assinada pelo comandante-geral da

PMMG, haja vista não ter havido nenhum outro pronunciamento, até o momento, acerca de seu futuro por parte do Poder Executivo

ou da PMMG. No corpo da solicitação esclarece-se que ela decorre da 10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública,

realizada em 16/4/2019, com a finalidade de debater a suspensão dos concursos públicos destinados ao provimento de cargo de

soldado, do quadro de especialista – QPE –, regulados pelos editais DRH/CRS nºs 10 e 11, ambos de 17/9/2018, da PMMG, bem

como  o  andamento  do  concurso  público  para  admissão  ao  curso  de  formação  de  soldados  da  PMMG  para  o  ano  de  2019,

especialmente quanto ao seu impacto na política estadual de segurança pública, já bastante prejudicada pela falta de efetivo.

A título de consideração preliminar e antes da análise do mérito da proposição, ressalte-se que ela é legítima e tem lastro

legal, amparando-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República – o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a

fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo –, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição de Minas Gerais – os quais, em

simetria, atribuem ao Legislativo mineiro o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado. Ademais, o § 3º do art.

54 da Constituição Estadual assegura à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação ao comandante-geral

da PMMG, dentre outras autoridades da administração estadual, cuja recusa, ou não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. Cumpre destacar que o pedido de informações

constitui,  ao  lado do  de  providências,  um dos  principais  instrumentos  para  que  o  Poder  Legislativo  exerça  sua  já  mencionada

competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Em face dessas considerações, que fundamentam a legitimidade e a

legalidade da solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da motivação suficiente e da finalidade específica que

a justificam.

Nesse sentido, ressalte-se que, de fato, houve a suspensão das atividades constantes dos editais DRH/CRS n°s 10 e 11,

conforme pode ser verificado na Resolução nº 4.777, de 29/1/2019, do Comando-Geral  da PMMG, que determina a adoção de

providências em relação aos concursos públicos para o provimento de cargos de soldados do QPPM e QPE-PM na PMMG, regulados

por três editais, entre os quais os aqui em questão1. Dessa resolução extrai-se que:

– os concursos públicos para o provimento de cargos de soldados do QPPM e QPE-PM na PMMG, regulados pelo edital

DRH/CRS nº 6/2018, de 29/6/2018, serão postergados por um ano, tanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte quanto no

interior;

– os editais DRH/CRS n°s 10 e 11, de 17/9/2018, estão suspensos, sem nenhuma outra previsão acerca de seu futuro;

– tais providências, por parte do comandante-geral da PMMG, ocorreram devido a deliberações da Câmara de Orçamento e

Finanças – COF –, que, respectivamente, por meio dos ofícios COF 0015/2019 e COF 0004/2019, as determinou;

– a Diretoria de Recursos Humanos, por intermédio do Centro de Recrutamento e Seleção, e a Academia da Polícia Militar,

por intermédio da Escola de Formação de Soldados, deveriam “encetar procedimentos para o fiel cumprimento do que fora deliberado

e determinado pela COF”;

– em conformidade com duas outras resoluções do Comando-Geral da PMMG (a saber, n°s 4.675, de 28/6/2108, e 4.685,

de 31/7/2018), as datas de início e término dos cursos poderão sofrer alterações devido a fatores supervenientes;

– dispositivos normativos relativos à competência do Comando-Geral da PMMG para tal ato, mencionados no preâmbulo

do documento, fundamentam-no2.

Verifica-se, pois, como justificativa para a suspensão dos editais em tela uma deliberação da COF, instância definida, no art.

1° da Resolução COF n° 01, de 11/2/2017, como central de governança do Poder Executivo, tendo como competência prestar apoio ao

governador na definição de diretrizes e estratégias de governo para a condução de políticas orçamentárias, financeira e patrimonial,
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em relação, dentre outros assuntos afins, à administração de pessoal e ao orçamento e finanças3. O inciso I do art. 2° dessa mesma

resolução dispõe que, entre as atribuições dessa Câmara de Orçamento e Finanças, está deliberar sobre a política de gestão de pessoas

relacionada a:  evolução  de  gastos  com pessoal;  políticas  que  possam implicar  impacto  orçamentário-financeiro ao Estado,  com

destaque para planos de carreira e remuneração; concursos públicos e contratações temporárias; dentre outros.

Resta, portanto, clara a origem da decisão pela suspensão em comento; todavia, necessário ainda se faz compreender a

previsão de continuidade das atividades constantes dos editais DRH/CRS n°s 10 e 11, de 17/9/2018, conforme o teor da solicitação em

tela. Afinal, para além dos prováveis transtornos e perdas dos pretendentes aos cargos previstos nos referidos editais, haja vista a

necessidade de planejamento e preparação prévia para os respectivos concursos, a suspensão em questão chama também a atenção

pelo seguinte fato: as peças de planejamento e orçamento do Estado, as quais constituem leis planejadas e avaliadas no ano anterior,

contêm as estimativas de receita e despesa para o ano seguinte – neste caso, respetivamente tem-se as Leis n°s 23.288, de 9/1/2019

(que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2016-2019, para o exercício 2019), e 23.290, de

9/1/2019 (que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento

das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2019), ambas tendo tramitado nesta Casa a partir de meados do

segundo semestre de 2018. Atente-se, ainda sobre essas peças de planejamento e orçamento do Estado, que também como atribuição

da COF, conforme a já mencionada Resolução COF n° 01, tem-se, no inciso II do art. 2°, deliberar sobre a política orçamentária,

financeira e patrimonial do Estado, especialmente, dentre outras matérias, em relação à definição de diretrizes para a elaboração da

proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, da Proposta de Plano Plurianual de Ação Governamental e

suas revisões, do decreto anual de programação orçamentária e financeira, do decreto de encerramento do exercício financeiro e

demais instrumentos afetos à matéria4. Pode-se depreender, desse dispositivo, que a própria COF teve participação na elaboração

dessas leis que regem o planejamento e o orçamento do Estado em 2019, nas quais, se deduz, deva estar incluída a realização dos

concursos públicos regulados pelos editais DRH/CRS n°s 10 e 11, de 17/9/2018.

Por fim, avalia-se ser pertinente a preocupação demonstrada no requerimento em tela, por meio da finalidade da audiência

pública que o originou,  sobre o quadro efetivo da PMMG, em particular  se consideradas informações veiculadas nos meios de

comunicação  que  apontam para  um ritmo de  aposentadoria  de  policiais  militares  que  cresce,  ao  passo  que  o  número  dos  que

ingressam diminui5. Além disso, em que pesem os dados relativos à criminalidade violenta terem melhorado para alguns crimes em

2018, eles pioraram em relação a outros6, e isso demanda uma presença ainda maior das forças de segurança pública, em especial da

Polícia Militar em sua atuação ostensiva e preventiva.

Essas considerações revelam que a proposição em análise, além de sua procedência jurídica e normativa, justifica-se sob a

ótica da motivação suficiente e da finalidade específica, sendo oportuno o seu acolhimento. Afinal, entende-se que ela propicia colher

elementos relevantes para o exercício, por parte do Poder Legislativo, de sua competência fiscalizadora e de controle dos atos do

Poder Executivo, conforme já mencionado, com o intuito de satisfazer o disposto no caput do art. 73 da Constituição de Minas Gerais:

“A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.”.

No entanto, um ajuste no teor da solicitação é necessário, para que ela atinja plenamente seus objetivos: o endereçamento

deve ser para quem, além do comandante-geral da PMMG, possa também responder sobre a continuidade das atividades constantes

dos editais DRH/CRS n°s 10 e 11, ou seja, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, considerando-se não apenas ser ele

membro  permanente  da COF7,  mas também as  competências  dessa  pasta.  Por  isso,  apresenta-se  a  Emenda n°  1,  e  o  lastro  de

legitimidade e de legalidade desse encaminhamento encontra-se no § 2º do art. 54 da Constituição Estadual: “A Mesa da Assembleia

poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou

a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.”.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 897/2019 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se a expressão “e ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão” após “comandante-geral da Polícia Militar

de Minas Gerais”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de junho de 2019.

Agostinho Patrus, presidente – Cristiano Silveira, relator.

1Disponível  em:  <https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/crs/30012019165232790.pdf>.  Acesso

em: 7 mai. 2019.

2Atribuições conferidas pelo inciso III do § 1° do art. 93 da Constituição do Estado, combinado com o art. 28 da Lei

Delegada n° 174, de 2007, em conformidade com os incisos VI e XI do art. 6° do Regulamento de Competência e Estrutura dos

órgãos previstos na Lei nº 6.624, de 1975, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – R-

100, aprovado pelo Decreto n° 18.445, de 1977.

3Disponível em: <http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/177457>. Acesso em: 7 mai. 2019.

4Idem.

5Disponível  em:  <https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/ritmo-de-aposentadoria-na-pm-mineira-cresce-mas-o-de-

ingresso-de-policiais-diminui-1.652267>. Acesso em: 7 mai. 2019.

6Disponível  em:  <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/09/10/interna_gerais,987653/minas-tem-reducao-de-10-

crimes-violentos-mas-estupro-de-vulneravel-e.shtml>. Acesso em: 7 mai. 2019.

7Os membros permanentes da COF, segundo o inciso I do art. 3° da Resolução COF n° 01, de 11/2/2017, são os secretários

de  Estado  de  Governo,  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  de  Planejamento  e  Gestão  e  de  Fazenda.  Disponível  em:

<http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/177457>. Acesso em: 7 mai. 2019.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 910/2019

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em tela,  o  deputado Zé Guilherme requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde e ao governador do Estado pedido de informações sobre a instituição hospitalar a ser indicada para

recepcionar as  crianças  com atrofia  muscular  espinhal  –  AME –,  que deverão ser  atendidas  em centros  de  referência  devido à

incorporação  do  medicamento  Nusinersena  para  tratamento  da  AME  5q  tipo  I  pela  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de

Tecnologias – Conitec –, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 3/5/2019 e encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao

qual cumpre sobre ele emitir parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em exame visa obter informações sobre a instituição a ser indicada pela Secretaria de Estado de Saúde

como  centro  de  referência  para  atendimento  às  crianças  com  atrofia  muscular  espinhal  –  AME  –,  devido  à  incorporação  do

medicamento Nusinersena para tratamento da AME 5q tipo I pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec –, no

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Página 75 de 170 www.almg.gov.br   

Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021



As atrofias musculares espinhais são um grupo de doenças hereditárias caracterizadas pela degeneração dos neurônios

motores na medula espinhal e tronco encefálico, ocasionando fraqueza muscular progressiva. A forma mais comum dessas doenças é a

AME 5q (terminação que indica o local e forma da mutação genética).

A AME é dividida em quatro tipos, de acordo com a sua gravidade e idade de início dos sintomas. A AME 5q tipo I, forma

mais grave, representa 58% dos casos da doença e se inicia entre 0 a 6 meses de vida. As crianças acometidas apresentam uma

diminuição severa e precoce da força muscular, são incapazes de sentar sem apoio e têm uma expectativa de vida de até 24 meses.

O medicamento Nusinersena foi incorporado ao SUS para tratamento da AME 5q tipo I por meio da Portaria nº 24, de

24/4/2019, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. São aptos a receber o medicamento

os pacientes com diagnóstico genético confirmatório e que não estejam em ventilação mecânica invasiva permanente.

A portaria determina que os pacientes deverão ser atendidos em centros de referência, com a disponibilização de cuidados

multidisciplinares e avaliação de efetividade clínica, conforme disciplinado em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (ainda não

publicado).  A incorporação  do medicamento será reavaliada pela  Conitec após 3 anos da publicação  da  portaria.  O prazo para

efetivação da oferta do medicamento é de 180 dias, como determina o art. 25 do Decreto nº 7.646, de 2011, que dispõe sobre a

Conitec  e  o  processo  administrativo  para  incorporação,  exclusão  e  alteração  de  tecnologias  em  saúde  pelo  SUS,  e  dá  outras

providências.

O atendimento em centros de referência com cuidados multidisciplinares atende à recomendação final da Conitec em seu

Relatório de Recomendação nº 449, de abril de 2019, que avalia a incorporação do medicamento Nusinersena pelo SUS. Contudo,

cabe observar que em março de 2019 contavam-se apenas 8 centros especializados no atendimento às pessoas com a doença no Brasil,

como informa o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal – Iname –, em seu documento Comentários ao Relatório Técnico

Conitec  –  Nusinersena  para  o  Tratamento  de  Pacientes  com  Atrofia  Muscular  Espinhal  5q  Tipo  I  (Disponível  em:

<http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/46113/9496541_312361.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2019).

Conforme o instituto, estima-se que menos de 10% da população com AME resida próxima a esses centros, o que limita o

seu acesso ao medicamento, especialmente em razão da dificuldade de locomoção decorrente de suas condições clínicas.

Avaliamos, portanto, que as informações solicitadas por meio do requerimento em pauta permitirão verificar se a estrutura

disponibilizada pelo Estado para assistência aos pacientes com AME atende aos critérios definidos pelo Ministério da Saúde para a

oferta adequada do medicamento Nusinersena.

Entendemos necessário, porém, aprimorar o requerimento, de modo a precisar melhor as informações solicitadas. Além

disso, consideramos pertinente encaminhar a solicitação apenas ao titular da Secretaria de Estado de Saúde, em vista das atribuições

dessa pasta quanto à coordenação e execução das políticas do SUS no Estado. Assim, apresentamos substitutivo ao final deste parecer.

No tocante à iniciativa, o disposto no § 2º do art. 54 da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia Legislativa a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a secretário de Estado. A recusa a prestar informações, o não atendimento no prazo

de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 910/2019, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
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O deputado Zé Guilherme requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde

pedido de informação sobre a organização da assistência à saúde das pessoas com atrofia muscular espinhal – AME – no Estado, em

especial  no  que  diz  respeito  à  oferta  do  medicamento  Nusinersena,  incorporado  ao  SUS pela  Portaria  MS/SCTIE  nº  24/2019,

especificando as unidades que funcionarão como centros de referência para atendimento às pessoas com AME tipo I 5q que receberão

o medicamento.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de junho de 2019.

Agostinho Patrus, presidente – Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 927/2019

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  requer  ao  presidente  da  Assembleia  seja

encaminhado ao comandante-geral  da Polícia  Militar  de Minas Gerais  –  PMMG – pedido de informações sobre a  situação dos

candidatos que, em virtude da suspensão do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados para o ano de 2019,

alcançarão a idade limite prevista em edital, uma vez que, com a suspensão do concurso, aqueles que se classificaram, participaram do

concurso e se encontram no limite de idade prevista no edital,  questionam sobre os requisitos legais para ingresso no Curso de

Formação de Soldados da PMMG, previstos no art. 5º da Lei n° 5.301, de 16/10/1969, constante do item 2, 2.1. – “são requisitos

legais para ingresso no Curso de Formação de Soldados da PMMG: (...) alínea d) ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade na

data da inclusão, prevista para o dia 11 de fevereiro de 2019 para os candidatos às vagas para BH/RMBH e dia 20 de maio de 2019

para os candidatos do interior”.

Após publicação no  Diário do Legislativo de 3/5/2019, a matéria vem a este órgão colegiado para receber parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise  visa  obter  esclarecimentos  acerca  da  situação  dos candidatos  que  não  mais  atenderão  ao

requisito de idade para ingresso no Curso de Formação de Soldados – QPPM –, a que se refere o Edital DRH/CRS nº 06/2018, de

29/6/2018, relativo ao provimento de 1.560 vagas de servidores da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de mudanças relativas às

regras para o início do referido curso. A solicitação esclarece que o requisito legal de idade – ter entre 18 e 30 anos de idade na data da

inclusão – está previsto no item 2, 2.1, do edital em questão, transcrevendo-o, consoante o art. 5º da Lei n° 5.301, de 16/10/1969, a

qual contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. No corpo do pedido elucida-se que ele decorre da 10ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 16/4/2019, com a finalidade de debater a suspensão dos concursos

públicos destinados ao provimento de cargo de soldado, do quadro de especialista – QPE –, regulados pelos editais DRH/CRS nºs 10

e 11, ambos de 17/9/2018, da PMMG, e o andamento do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da

PMMG para o ano de 2019, especialmente quanto ao seu impacto na Política Estadual de Segurança Pública, já bastante prejudicada

pela falta de efetivo.

De acordo com a justificação do requerimento, à época das inscrições os candidatos tinham idades dentro do exigido;

“entretanto,  com o adiamento da convocação,  mesmo tendo esses  candidatos  passado por todo o processo classificatório,  terão

completados  31  anos,  trazendo  dúvidas  quanto  ao  seu  ingresso  na  carreira  de  Policial  Militar”;  daí  faz-se  necessário  um

posicionamento da corporação, a fim de prestar esclarecimentos e instruir tais candidatos.
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A título de consideração preliminar e antes da análise do mérito da proposição, ressalte-se que ela é legítima e tem lastro

legal, amparando-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República – o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a

fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo –, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição de Minas Gerais – os quais, em

simetria, atribuem ao Legislativo mineiro o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado. Ademais, o § 3º do art.

54 da Constituição Estadual asseguram à Mesa da Assembleia a possibilidade de encaminhar pedido de informação ao Comandante-

Geral da PMMG, dentre outras autoridades da administração estadual, cuja recusa, ou não atendimento no prazo de trinta dias, ou a

prestação de informação falsa constituem infração administrativa,  sujeita a responsabilização. Cumpre destacar que o pedido de

informações  constitui,  ao  lado  do  de  providências,  um dos  principais  instrumentos  para  que  o Poder  Legislativo exerça  sua  já

mencionada competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Em face dessas considerações, que fundamentam a

legitimidade e a  legalidade da solicitação em tela,  passamos à análise de seu mérito,  sob a ótica da motivação suficiente e  da

finalidade específica que a justificam.

Nesse sentido, ressalte-se que, de fato, houve o adiamento relatado na solicitação em tela, conforme pode ser verificado na

Resolução nº 4.777, de 29/1/2019, do Comando-Geral da PMMG, que determina a adoção de providências em relação aos concursos

públicos para o provimento de cargos de soldados do QPPM e QPE-PM na PMMG, regulados por três editais, entre os quais o

DRH/CRS nº 06/2018, de 29/6/20181.

Dessa resolução extrai-se que:

– os concursos públicos para o provimento de cargos de soldados do QPPM e QPE-PM na PMMG, regulados pelo edital

DRH/CRS nº 06/2018, de 29/6/2018, serão postergados por um ano, tanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH – (de

11 de fevereiro de 2019 para 11 de fevereiro de 2020) quanto no interior (20 de maio de 2019 para 20 de maio de 2020);

– os editais DRH/CRS n°s 10 e 11, de 17/9/2018, estão suspensos, sem nenhuma outra previsão acerca de seu futuro;

– tais providências, por parte do Comandante-Geral da PMMG, ocorreram devido a deliberações da Câmara de Orçamento

e Finanças – COF –, que, respectivamente, por meio dos ofícios COF 0015/2019 e COF 0004/2019, as determinou;

– a Diretoria de Recursos Humanos, por intermédio do Centro de Recrutamento e Seleção, e a Academia de Polícia Militar,

por intermédio da Escola de formação de Soldados, deveriam “encetar procedimentos para o fiel cumprimento do que fora deliberado

e determinado pela COF”;

– em conformidade com duas outras resoluções do Comando-Geral da PMMG (a saber, n°s 4.675, de 28/6/2108, e 4.685,

de 31/7/2018), as datas de início e término dos cursos poderão sofrer alterações devido a fatores supervenientes;

– dispositivos normativos relativos à competência do Comando-Geral da PMMG para tal ato, mencionados no preâmbulo

do documento, fundamentam-no2.

Verifica-se, pois, como justificativa para o adiamento em questão uma deliberação da COF, instância definida, no art. 1° da

Resolução COF n° 01, de 11/2/2017, como central de governança do Poder Executivo, tendo como competência prestar apoio ao

governador na definição de diretrizes e estratégias de governo para a condução de políticas orçamentárias, financeira e patrimonial,

em relação, dentre outros assuntos afins, à administração de pessoal e ao orçamento e finanças3. O inciso I do art. 2° dessa mesma

resolução dispõe que, entre as atribuições dessa Câmara de Orçamento e Finanças, está deliberar sobre a política de gestão de pessoas

relacionada a:  evolução  de  gastos  com pessoal;  políticas  que  possam implicar  impacto  orçamentário-financeiro ao Estado,  com

destaque para planos de carreira e remuneração; concursos públicos e contratações temporárias; dentre outros.

Resta, portanto, clara a origem da decisão pelo adiamento. Todavia, necessário ainda se faz esclarecer algumas questões

dela decorrentes, e a situação dos candidatos que estarão impedidos de prosseguir para o Curso de Formação de Soldados – QPPM –,

a que se refere o Edital DRH/CRS nº 6/2018, por não mais atenderem ao requisito de idade para ingresso devido a essa decisão, é uma

delas. Afinal, para além dos prováveis transtornos e perdas desses pretendentes aos cargos previstos no referido edital, haja vista a
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necessidade de preparação e planejamento de vida prévios e a expectativa gerada pela proximidade da etapa conclusiva do concurso, o

adiantamento em comento chama também a atenção pelo seguinte fato: a Resolução nº 4.777 foi publicizada apenas 12 dias antes da

data prevista para o início do curso de formação na RMBH, sendo que o edital é de junho de 2018, ou seja, de sete meses antes.

Ademais, as peças de planejamento e orçamento do Estado, as quais constituem leis planejadas e avaliadas no ano anterior,

contêm as estimativas de receita e despesa para o ano seguinte – neste caso, respetivamente tem-se as Leis n°s 23.288, de 9/1/2019

(que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2016-2019, para o exercício 2019), e 23.290, de

9/1/2019 (que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento

das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2019), ambas tendo tramitado nesta Casa a partir de meados do

segundo semestre de 2018. Atente-se, ainda sobre essas peças de planejamento e orçamento do Estado, que também como atribuição

da COF, conforme a já mencionada Resolução COF n° 01, de 11/2/2017, tem-se, no inciso II do art. 2°, deliberar sobre a política

orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, especialmente, dentre outras matérias, em relação à definição de diretrizes para a

elaboração da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, da Proposta de Plano Plurianual de Ação

Governamental e suas revisões, do decreto anual de programação orçamentária e financeira, do decreto de encerramento do exercício

financeiro e demais instrumentos afetos à matéria4. Pode-se depreender, desse dispositivo, que a própria COF teve participação na

elaboração dessas leis que regem o planejamento e o orçamento do Estado em 2019, nas quais, se deduz, deva estar incluída a

realização, em 2019, do concurso público regulado pelo edital DRH/CRS n° 6, de 29/6/2018.

Por fim, mas não de menor relevância, avalia-se ser pertinente a preocupação demonstrada no requerimento em tela, por

meio da finalidade da audiência pública que o originou, sobre o quadro efetivo da PMMG, em particular se consideradas informações

veiculadas nos meios de comunicação que apontam para um ritmo de aposentadoria de policiais militares que cresce, ao passo que o

número dos que ingressam diminui5. Além disso, em que pesem os dados relativos à criminalidade violenta terem melhorado para

alguns crimes em 2018, eles pioraram em relação a outros6,  e isso demanda uma presença ainda maior das forças de segurança

pública, em especial da Polícia Militar em sua atuação ostensiva e preventiva.

Essas considerações revelam que a proposição em análise, além de sua procedência jurídica e normativa, justifica-se sob a

ótica da motivação suficiente e da finalidade específica, sendo oportuno o seu acolhimento. Afinal, entende-se que ela propicia colher

elementos relevantes para o exercício, por parte do Poder Legislativo, de sua competência fiscalizadora e de controle dos atos do

Poder Executivo, conforme já mencionado, com o intuito de satisfazer o disposto no caput do art. 73 da Constituição de Minas Gerais:

“A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.”.

No entanto, pequenos ajustes fazem-se necessários no teor da solicitação, para que ela atinja plenamente seus objetivos. Em

primeiro lugar, necessário faz-se esclarecer que a solicitação refere-se ao adiamento das datas de início do Curso de Formação de

Soldados – QPPM –, a que se refere o Edital DRH/CRS nº 6/2018, de 29/6/2018, e não à suspensão (caso dos editais DRH/CRS n°s

10 e 11, de 17/9/2018).  Em segundo lugar,  o endereçamento deve ser para quem, além do Comandante-geral  da PMMG, possa

também responder sobre a situação desses candidatos prejudicados devido ao requisito da idade pelo adiamento em questão, ou seja, o

secretário de Estado de Planejamento e Gestão, considerando-se não apenas ser ele membro permanente da COF 7, mas também as

competências dessa pasta. No caso deste encaminhamento, cumpre esclarecer que o lastro de legitimidade e de legalidade encontra-se

no § 2º do art. 54 da Constituição Estadual,  in verbis: “§ 2º – A Mesa da Assembleia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam

crime de responsabilidade.”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 927/2019, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e ao comandante-geral  da  Polícia  Militar  de Minas  Gerais  pedido de  informações  sobre  a  situação  dos

candidatos que, em virtude do adiamento dos concursos públicos para o provimento de cargos de soldados do QPPM e QPE-PM na

PMMG, regulados pelo edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29/6/2018, alcançarão a idade limite prevista em edital, uma vez que, com a

suspensão do concurso, aqueles que se classificaram, participaram do concurso e se encontram no limite de idade prevista no edital,

questionam sobre os requisitos legais para ingresso no Curso de Formação de Soldados da PMMG, previstos no art. 5º da Lei nº

5.301, de 1969, constante do item 2, 2.1. – “são requisitos legais para ingresso no Curso de Formação de Soldados da PMMG: (…)

alínea d) ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade na data da inclusão, prevista para o dia 11 de fevereiro de 2019 para os

candidatos às vagas para BH/RMBH e dia 20 de maio de 2019 para os candidatos do interior.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2019.

Agostinho Patrus, presidente – Antonio Carlos Arantes, relator.

1Disponível  em:  <https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/crs/30012019165232790.pdf>.  Acesso

em: 8 mai. 2019.

2Atribuições conferidas pelo inciso III do § 1° do art. 93 da Constituição do Estado, combinado com o art. 28 da Lei

Delegada n° 174, de 2007, em conformidade com os incisos VI e XI do art. 6° do Regulamento de Competência e Estrutura dos

órgãos previstos na Lei nº 6.624, de 18 de julho de 1975, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais – R-100, aprovado pelo Decreto n° 18.445, de 1977.

3Disponível em: <http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/177457>. Acesso em: 8 mai. 2019.

4Idem, ibidem.

5Disponível  em:  <https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/ritmo-de-aposentadoria-na-pm-mineira-cresce-mas-o-de-

ingresso-de-policiais-diminui-1.652267>. Acesso em: 8 mai. 2019.

6Disponível  em:  <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/09/10/interna_gerais,987653/minas-tem-reducao-de-10-

crimes-violentos-mas-estupro-de-vulneravel-e.shtml>. Acesso em: 8 mai. 2019.

7Os membros permanentes da COF, segundo o inciso I do art. 3° da Resolução COF n° 01, de 11/2/2017, os secretários de

Estado  de  Governo,  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  de  Planejamento  e  Gestão  e  de  Fazenda.  Disponível  em:

<http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/177457>. Acesso em: 7 mai. 2019.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 930/2019

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a proposição em epígrafe solicita à Presidência da

Assembleia Legislativa, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da MGS Serviços pedido de informações sobre a real

situação da empresa, especificando o número de funcionários, sua lotação e remuneração e natureza dos cargos ocupados.

Foi anexado à proposição o Requerimento nº 970/2019, da Comissão Trabalho, da Previdência e da Assistência Social,

devido à semelhança do seu conteúdo.
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