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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Assessoria de Gestão com Municípios e Supervisão do Termo de Parceria

 
Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019.

  

 

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

 

TERMO DE ALTERAÇÃO SIMPLES Nº 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2019

 

1. INTRODUÇÃO

 

O presente parecer técnico tem como obje�vo atender o disposto no ar�go 61, § 4º e 5º do Decreto
Estadual nº 47.553/2018, haja vista o advento do II Termo de Alteração Simples a ser celebrado entre o
OEP e a OS/Ins�tuto ELO para fins de realizar alterações na minuta do Contrato de Gestão nº 02/2019,
bem como no Programa de Trabalho  pactuado. 

 

2. DAS ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2019

 

Considerando a Lei nº 23.304/2019, que estabelece a nova estrutura orgânica do Poder Execu�vo do
Estado, a ex�nta Secretaria de Estado de Segurança Pública se transforma  na Secretaria de Estado de
Jus�ça e Segurança Pública -SEJUSP/MG. Por derradeiro, a dotação orçamentária também necessita ser
alterada. Desse modo:

 

a) No Contrato de Gestão nº 02/2019 e seus anexos, onde se lê: Secretaria de Estado de Segurança
Pública-SESP/MG, leia-se: Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública - SEJUSP/MG

 

b) Na CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, onde se lê:

 

Valor (R$) Dotação Orçamentária / Fonte Fonte
R$ 87.639,89 Saldo remanescente Estadual

R$
25.796.844,92

1691.06.421.203.4579.0001.335039.46.0.10.1
1691.06.122.203.1124.0001.335039.46.1.10.1 Estadual

R$
1.059.943,28 Saldo remanescente Federal

R$
1.547.490,55

1691.06.122.203.1124.0001.335039.10.3.1
1691.06.122.203.1124.0001.335030.10.3.1
1691.06.122.203.1124.0001.449052.10.3.1

Estadual
(contrapar�da)

1691.06.122.203.1124.0001.335039
Convênio Federal nº 822255/2015

Federal
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A�vidade: 14421207020UG0001, Natureza das Despesas: 443042 e 333041 e
Fonte: 0118033901

R$
28.491.918,64 TOTAL -

 

Leia-se:

 

Valor (R$) Dotação Orçamentária / Fonte Fonte
R$ 87.639,89 Saldo remanescente Estadual

R$
25.796.844,92

1451.06.421.203.4579.0001.335039.46.0.10.1
1451.06.122.203.1124.0001.335039.46.1.10.1 Estadual

R$
1.059.943,28 Saldo remanescente Federal

R$
1.547.490,55

1451.06.122.203.1124.0001.335039.10.3.1
1451.06.122.203.1124.0001.335030.10.3.1
1451.06.122.203.1124.0001.449052.10.3.1

Estadual
(contrapar�da)

1451.06.122.203.1124.0001.335039
Convênio Federal nº 822255/2015

A�vidade: 14421207020UG0001, Natureza das Despesas: 443042 e 333041 e
Fonte: 0118033901

Federal

R$
28.491.918,64 TOTAL -

 

 

3. DAS ALTERAÇÕES DO PROGRAMA DE TRABALHO

 

3.1. Alteração da descrição introdutória do item "3. ATRIBUTOS DOS INDICADORES"

 

Os Relatórios Consolidados, atualmente, são elaborados e assinados pelos Gestores Sociais ao final de
cada mês a par�r do relatório quan�ta�vo.  Entretanto, com frequência, a equipe técnica solicita
re�ficações  dos dados e de informações  constantes nos relatórios quan�ta�vos 
ocasionando divergências  nos números apresentados nos Relatórios Consolidados. Sendo assim, de
modo a evitar tais inconsistências, os Relatórios  Consolidados passarão a ser apresentados por período
avaliatório, de modo que seja possível a re�ficação de informações dentro do mesmo período, não
prejudicando a correta contabilização dos indicadores.

Desse modo, onde se lê:

Os resultados dos indicadores 1.1 a 4.3 serão aferidos a par�r dos Relatórios Quan�ta�vos e Relatórios
Consolidados, ambos mensais, preenchidos pelas equipes técnicas dos Programas, conforme modelo
disponibilizado pela SESP/SUPEC.

Passa-se a ser:

Os resultados dos indicadores 1.1 a 4.3 serão aferidos a par�r dos Relatórios Quan�ta�vos, com entrega
mensal, e Relatórios Consolidados, entrega por período avaliatório,  preenchidos pelas equipes técnicas
dos Programas, conforme modelo disponibilizado pela SESP/SUPEC.
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3.2. Alteração dos prazos de entrega dos produtos da "Área Temá�ca 3 - Ações estratégicas para a
consolidação das Alterna�va Penais"

Os produtos 3.1 e 3.2 do Programa de Trabalho, ou seja, a publicação de Livro e a realização de Seminário
de Alterna�vas Penais estão atualmente planejados para serem executados em agosto de 2019, contudo,
diante de alguns fatores supervenientes, apresenta-se a jus�fica�va para a prorrogação de
realização desses.

O referido livro reunirá um conjunto de ar�gos produzidos por profissionais, acadêmicos e atuantes na
área sobre a temá�ca de alterna�vas penais. Desse modo, foi publicado no site do Ins�tuto Elo um edital
público contendo  todas as regras de seleção de ar�gos. Ocorre que, até o momento, os ar�gos recebidos
através do certame foram insa�sfatórios para o fechamento da obra. Tendo em vista que o livro será um
importante instrumento para a ins�tucionalização e consolidação das alterna�vas penais no Estado de
Minas Gerais, bem como o inves�mento de recursos públicos na sua produção, prezar pela qualidade do
seu conteúdo é medida que se impõe.

Nesse sen�do, pretende-se prorrogar o prazo para entrega de novos ar�gos para que se dê outras
oportunidades às pessoas que queiram contribuir na elaboração do livro. Por consequência, o momento
de realização do Seminário também será prorrogado, uma vez que ocorrerá neste evento o lançamento
do livro.

Soma-se ainda, o fato que recentemente ocorreram vários encontros ins�tucionais realizados pelo
Programa CEAPA, que foram executados pelas equipes técnicas das Unidades via "projeto de prevenção",
bem como um Seminário organizado pelo Tribunal de Jus�ça de Minas Gerais sobre a mesma temá�ca.
Portanto, eventos importantes se concentraram em um curto período de tempo, sobrecarregando tanto
as equipes quanto a rede parceira na par�cipação dos mesmos, principalmente àqueles residentes no
interior do Estado.

Por todo o exposto, considerando que o Ins�tuto ELO, bem como esta SUPEC avaliam que o melhor
momento para a entrega e realização dos referidos produtos seria no mês de  novembro/2019, a
Comissão de Monitoramento entende como importante realizar a alteração pretendida.

Frisa-se que a prorrogação ora analisada não acarretará qualquer prejuízo ao Contrato de Gestão e aos
serviços públicos prestados, ao contrário, visa, precipuamente, a o�mização de recursos públicos e no
alcance de melhores resultados na execução dos produtos.

Importante registrar, que a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 02/2019 também  não se
opôs ao pleito, conforme constante no Relatório da Comissão de Avaliação do úl�mo período avaliatório.

Ante ao exposto, fica alterado o Programa de Trabalho no seguinte sen�do:

a)  Produto 3.1 - Lançamento do Livro sobre a Polí�ca de Alterna�vas Penais, onde se lê "Duração:
Agosto/2019", leia-se: "Duração: Dezembro/2019";

b) Produto 3.2 – Seminário Estadual de Alterna�vas Penais, onde se lê "Duração: Agosto/2019", leia-se
 "Duração: Dezembro/2019".

 

 

3.3. Alteração dos prazos de entrega do produto "4.1 - Relatório de Monitoramento das Taxas de
Homicídios Consumados"

O referido produto está planejado para ser entregue pela en�dade parceira em Outubro de 2019,
contudo, para obtenção de um relatório mais qualificado acerca dos homicídios consumados nos
territórios de atuação das Unidades de Prevenção à Criminalidade, entende-se como necessário
considerar o ano de 2019, de forma a possibilitar a realização de  compara�vos e análises mais
aprofundadas.

Desse modo, onde se lê: "Duração: Março/2019 a Outubro/2019", leia-se : "Duração: Março/2019 a
Janeiro/2020"
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4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 02/2019 ressalta que as modificações ora
jus�ficadas neste parecer não implicará em alteração na execução financeira no Contrato de Gestão.

 

 

Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 02/2019

 

Gleysiane Freire Diniz  - Supervisora do Contrato de Gestão

 

Fabio César Araujo -  Supervisor Adjunto do Contrato de Gestão

 

Mariana Gadioli Soares - Representante da Unidade Jurídica

 

Marcus da Silva Resende - Integrante da área de Contabilidade e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por Gleysiane Freire Diniz, Superintendente, em 09/09/2019,
às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Cesar Araujo Costa, Servidor, em 09/09/2019, às
16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcus da Silva Resende, Servidor, em 09/09/2019, às
17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Gadioli Soares, Assessor(a), em 10/09/2019, às
08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6764604 e
o código CRC 6E7082F5.
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