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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar o alinhamento entre as estruturas e alternativas
de captação de recursos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do
Governo do Estado de Minas Gerais. A questão da captação de recursos, fortalecida
no Brasil a partir do Terceiro Setor e incorporada pelo Poder Público com a reforma
do Estado, chega a Minas Gerais através do Choque de Gestão, que propõe um
ambiente de modernização da gestão, inovações no setor público e eficácia na
prestação de serviços. Para a PMMG a captação de recursos decorre das
dificuldades econômicas que viveu entre o final da década de noventa e início dos
anos dois mil. Nesse momento, a União inicia uma política de apoio à segurança
pública estadual, e passa a transferir recursos para as organizações de segurança,
desde que apresentassem projetos que justificassem a necessidade e se
alinhassem com as diretrizes nacionais. Assim, cria-se na Polícia Militar estruturas
administrativas

destinadas

a

elaborar

projetos

para

captar

os

recursos

disponibilizados pela União. Com a diversificação das formas de captação de
recursos por parte do próprio Governo, a partir do final dos anos 2000, a Polícia
Militar inicia uma diversificação de suas alternativas de captação de recursos, mas
sempre orientada pela lógica de projetos. Nesse mesmo período, o Governo mineiro
inova em criar estruturas para captar recursos suplementares ao orçamento,
mudança essa que não foi totalmente incorporada pela Polícia Militar. Trata-se de
uma pesquisa exploratória, para a qual foi realizada uma pesquisa de campo, com
realização de entrevistas não estruturadas e focalizadas, em uma amostra composta
por nove representantes de todas as estruturas administrativas de coordenação da
captação de recursos no Governo do Estado e no nível de direção geral da PMMG.
Sobressai-se desta pesquisa que a Polícia Militar alinha-se parcialmente com o
Governo de Minas, quanto a captação de recursos via convênios com a União e
emendas parlamentares, porém, não se alinha em relação a outras cinco
alternativas praticadas pelo Estado (Programa de Aceleração do Crescimento;
cooperação técnica; operações de crédito nacionais e internacionais; parceria com
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e Parcerias PúblicoPrivadas). Conclui-se que há necessidade de adequação da estrutura administrativa
e das normas relacionadas à captação de recursos na PMMG, além de ampliação
das alternativas utilizadas, com vistas a atender as demandas existentes e alinharse com o Governo do Estado, a fim de potencializar o uso dos recursos disponíveis.
Palavras-chave: captação de recursos, choque de gestão, reforma do Estado
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the alignment between the structures and
alternative fundraising Military Police of Minas Gerais (PMMG) and the Government
of the State of Minas Gerais. The issue of fundraising, strengthened in Brazil from
the Third Sector and incorporated by the Government to reform the State, arrives in
Minas Gerais through the Management Shock, which proposes an environment
management modernization, innovations in the public sector and effectiveness in
service delivery. PMMG to raise funds due to the economic difficulties experienced
between the late nineties and early two thousand. At this point, the Union initiates a
policy to support public safety statewide, and starts transferring resources to security
organizations, since projects presented to justify the need and align with national
guidelines. Thus, it creates in the military police administrative structures designed to
develop projects to raise the funds made available by the Union With the
diversification of fundraising by the Government itself, from the late 2000s, the
Military Police initiates a diversification of alternative fundraising, but always driven
by logic designs. In the same period, the Government mining innovates to create
structures to capture additional resources to the budget, this change has not been
fully incorporated by the Military Police. This is an exploratory research, for which we
conducted a field survey with unstructured interviews and focused on a sample of
nine representatives of all administrative structures for coordination of fundraising in
the State Government and the level of overall direction PMMG. Emerges from this
research that the Military Police partially aligns with the State Government, as the
raising of funds via agreements with the Union and parliamentary amendments,
however, does not line up against five other alternatives practiced by the State
(Program Accelerated Growth, technical cooperation, loans national and international
partnership with Civil Society Organizations of Public Interest and Public-Private
Partnerships). It is concluded that there is need for an adequate administrative
structure and rules related to fundraising in PMMG, and expansion of alternatives
used, in order to meet the existing demands and align with the State Government in
order to maximize the use of available resources.
Keywords: fundraising, shock management, state reform
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1 INTRODUÇÃO
Constitui-se tema desta pesquisa a captação de recursos, a partir de uma análise
entre as estruturas administrativas e as alternativas de captação de recursos da
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Governo mineiro.
Na perspectiva deste estudo, a expressão captação de recursos é considerada
como o conjunto coordenado de ações para se obter recursos técnicos e financeiros
suplementares ao orçamento próprio, por meio de fontes públicas ou privadas, a fim
de viabilizar a execução das ações e estratégias organizacionais.
No que se refere às alternativas utilizadas, é considerada no âmbito deste estudo, a
forma adotada pelo Governo de Minas Gerais e pela PMMG para captar recursos
extraorçamentários, ou seja: convênios com o Governo Federal; Programa de
Aceleração do Crescimento; emendas parlamentares; operações de crédito
nacionais e internacionais; parceria com Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP); cooperação técnica ou Parcerias Público-Privadas
(PPP).
A questão da captação de recurso tornou-se central para a PMMG, como também
para o próprio Estado de Minas Gerais a partir do aumento das demandas sociais
por serviços públicos ágeis, em maior quantidade e melhor qualidade, capazes de
atender, tempestivamente e com a qualidade necessária, as necessidades dos
cidadãos.
Nesse contexto, ao longo das últimas décadas, a partir do aumento das demandas
sociais, o Estado aumentou significativamente suas estruturas, a fim de responder
satisfatoriamente aos cidadãos.
Ocorre que o resultado desta relação – maior demanda social versus crescimento
estatal – tende a aumentar as necessidades orçamentárias para custeio do aparato
do Estado, e, especialmente em situações de crise econômica, surgem dificuldades
para manter o equilíbrio orçamentário e atender às necessidades dos órgãos
estatais, a fim de que prestem os serviços que lhes competem.
Logo, partindo-se do pressuposto de que o aumento da demanda pelos serviços
públicos tende a gerar dificuldades de financiamento, podendo resultar em redução
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da capacidade de implementação de políticas públicas, uma das possíveis saídas
para este impasse está no fortalecimento da parceria, defendida no âmbito do
programa de reforma do Estado, entre o setor público e a sociedade civil, em prol
dos resultados almejados.
Dessa forma, incorporar práticas exitosas de captação de recursos à dinâmica da
PMMG, caminha no sentido de aproximar a organização da lógica da gestão pública
implementada em Minas Gerais a partir de 2003, por meio do Choque de Gestão,
que, por sua vez, desdobra as diretrizes da reforma do Estado brasileiro e
potencializa a capacidade organizacional de apresentar melhores resultados à
sociedade mineira.
Delimita-se o tema ao setor público, mais especificamente, aos órgãos de fomento e
coordenação da captação de recursos no Governo mineiro, haja vista serem eles os
definidores das diretrizes para os demais órgãos do Estado.
O segundo aspecto delimitador deste estudo, refere-se ao ambiente interno da
PMMG, onde limita-se às estruturas administrativas e alternativas de captação de
recursos adotadas pelo nível estratégico da organização.
Então, o universo de estudo é composto pelos órgãos do Estado, e do nível de
direção geral da PMMG, encarregados de fomentar e coordenar as atividades de
captação de recursos, a fim de verificar a existência de alinhamento entre ambos.
Os órgãos estaduais a que se refere a delimitação são a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (SEDE), Governadoria do Estado (GE) e Secretaria de Estado de Defesa
Social (SEDS).
Esta pesquisa limita-se, temporalmente, ao período compreendido entre os anos de
2003 e 2012, por representar o intervalo em que foi implementado o Programa
Choque de Gestão, no âmbito do qual o Governo foi reorganizado e também foram
criadas as estruturas para coordenar e fomentar a captação de recursos para o
Estado, a fim de viabilizar a execução do planejamento estratégico estadual;
planejamento este expresso no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)
e no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG).
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Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o alinhamento entre as estruturas e
alternativas de captação de recursos da PMMG e do Governo do Estado de Minas
Gerais.
São objetivos específicos: (a) descrever a estrutura administrativa de captação de
recursos da PMMG e do Governo do Estado de Minas Gerais; (b) demonstrar as
alternativas para captação de recursos utilizadas pela PMMG e pelo Governo do
Estado de Minas Gerais; (c) relacionar as competências requeridas para os
profissionais que atuam na captação de recursos na PMMG e no Governo do Estado
de Minas Gerais (d) comparar as estruturas administrativas de captação de recursos
da PMMG e do Governo de Minas Gerais.
O estudo deste tema justifica-se pela inexistência de pesquisas, no âmbito das
organizações policiais-militares brasileiras, que abordem a captação de recursos a
partir da visão governamental, como estratégia capaz de colaborar para o
fortalecimento organizacional, se utilizando de estruturas administrativas dedicadas
ao tema. Esta lacuna foi constatada por meio de consultas realizadas em bibliotecas
e sites acadêmicos em bases de dados na Internet.
Outra justificativa acerca da importância do tema pode ser verificada por ocasião da
proposição inicial de projetos para o Plano Estratégico da PMMG para o período
2012-2015. Estes projetos representavam as demandas prioritárias de todos os
setores organizacionais e totalizavam 237 propostas, ao custo total estimado de 650
milhões de reais, e deste total, 71% não dispunha de recursos assegurados junto a
qualquer fonte de financiamento. Logo, caso a organização não capte recursos
alternativos, dificilmente terá condições de implementá-los. Daí, uma amostra da
importância de se estudar e aprimorar a captação de recursos na PMMG.
O problema formulado para esta é: como a estrutura administrativa e as alternativas
de captação de recursos da PMMG e do Governo mineiro se alinham?
Formula-se como hipótese básica a existência de alinhamento parcial entre a PMMG
e o Governo do Estado de Minas Gerais no que se refere à estrutura administrativa
existente e às alternativas utilizadas para captação de recursos, suposição esta
decorrente da experiência profissional deste pesquisador.
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Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza
qualitativa, para a qual é realizada uma pesquisa de campo com entrevistas não
estruturadas e focalizadas, com representantes dos órgãos estaduais estudados e
das estruturas do nível de Direção Geral da PMMG, envolvidas na captação de
recursos para a organização. Como técnica de pesquisa, utilizou-se da pesquisa
documental e bibliográfica. Essa última, com ênfase em uma abordagem recente da
teoria da reforma do Estado e da administração pública gerencial, utilizando autores
tais como Albuquerque (2006), Cardoso (2006), Pereira (2006c), Vilhena (2006) e
Rodrigues (1998).
A pesquisa documental se baseia em leis, resoluções, relatórios, balanços e outros
documentos internos aos órgãos estudados, dentre eles a Lei Delegada Estadual nº
180, de 20 de janeiro de 2011; Decreto Estadual nº 45 784, de 28 de novembro de
2011; Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011; Decreto Estadual nº
44 039, de 03 de junho de 2005; Resolução da PMMG nº 3 654, de 23 de março de
2002; Lei Estadual nº 14 868, de 16 de dezembro de 2003; Resolução da PMMG nº
40 029, de 18 de junho de 2009; Manual de Elaboração de Projetos e Captação de
Recursos da SEPLAG.
Ressalta-se que as teorias sobre captação de recursos, seja no âmbito do terceiro
setor ou do poder público, encontram-se ainda em desenvolvimento, sendo
necessário portanto, recorrer a outras teorias que, embora não tratem diretamente
da captação de recursos, consolidam conhecimentos que relacionam-se com ela,
permitindo assim, compreendê-la indiretamente, por meio das teorias sobre a
reforma do Estado e administração pública gerencial.
Para a compreensão do tema, este trabalho foi dividido em seis seções: a seção 1,
esta introdução, é indicativa do conteúdo deste estudo.
Apresenta-se na seção 2 a visão teórica da pesquisa, ao descrever a reforma do
Estado brasileiro e a adoção de um padrão de administração pública gerencial,
ocorrida a partir da década de noventa, bem como os desdobramentos deste
processo em Minas Gerais, por meio do programa Choque de Gestão, o que
demandou a adequação da estrutura administrativa do Estado para fazer frente a
um ambiente de ampliação e diversificação de alternativas de financiamento e, por
consequência, num cenário propício à captação de recursos pelo Estado e seus
órgãos.
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Caracteriza-se o objeto de estudo na seção 3, ao descrever, a partir da
documentação indireta pesquisada, e das entrevistas realizadas, as estruturas
administrativas e alternativas de captação de recursos no âmbito do Governo do
Estado, assim como ambienta o leitor quanto à Polícia Militar de Minas Gerais, sua
estrutura e áreas de atuação, finalizando com a descrição de suas estruturas
administrativas e alternativas de captação.
A seção 4 detalha a metodologia adotada nesta pesquisa. Já na seção 5, analisamse os resultados obtidos, promovendo uma comparação entre a estrutura e as
alternativas de captação de recursos adotadas pelo Estado e pela PMMG.
Finalmente, na seção 6 são apresentadas as conclusões e sugestões da pesquisa,
bem como sugestões de estudos complementares à esta pesquisa; seguida das
referências utilizadas neste estudo, bem como do respectivo apêndice.
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2 REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO
Nesta seção será conceituado o termo chave do título deste estudo, e ainda serão
descritas a reforma do Estado brasileiro e a adoção de um padrão de administração
pública gerencial, ocorrida a partir da década de 1990 e os desdobramentos deste
processo em Minas Gerais, por meio do programa Choque de Gestão.
A partir dos marcos citados, é feita uma relação do cenário de inovação e
modernização criado e o surgimento de demandas e diretrizes para que o Estado de
Minas Gerais definisse e estruturasse uma metodologia de gestão em rede, a fim de
contornar as dificuldades, inclusive econômicas, para executar seu planejamento
estratégico, previsto no PMDI e no PPAG, e promover o desenvolvimento das
políticas públicas.
A seção se encerra com a apresentação do conjunto de normas que sustentam a
atuação do Governo do Estado e da PMMG, no que se refere à captação de
recursos.
2.1 A reforma do Estado brasileiro e a administração pública gerencial
Para fins desta pesquisa, a expressão captação de recursos parte do conceito
estabelecido pela Associação Internacional de Captadores de Recursos, que a
define como “[...] o ato de levantar ou obter recursos de várias fontes para dar
suporte econômico a uma organização ou a um de seus projetos” (AFP, 1996).
Além desse conceito, considerando-se que a Polícia Militar, bem como o Estado de
Minas Gerais e demais organizações públicas necessitam aprimorar constantemente
suas ações e estratégias para atender as demandas sociais, inovando e
potencializando seus recursos, a cooperação técnica se mostra como um importante
recursos para a promoção do desenvolvimento, modernização e aprimoramento do
desempenho, logo deve ser agregada ao conceito.
Assim, na perspectiva deste estudo, a expressão captação de recursos será
considerada para além do aspecto econômico, constituindo-se no conjunto
coordenado de ações para se obter recursos técnicos e financeiros, suplementares
aos recursos próprios da organização, por meio de fontes públicas ou privadas, a fim
de viabilizar a execução das ações e estratégias organizacionais. Esta captação se
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dá por meio de operações de crédito; convênios com a União; emendas
parlamentares; parceria com OSCIP; Parcerias Público-Privadas (PPP) ou
cooperação técnica.
O tema captação de recursos por parte da Polícia Militar de Minas Gerais e do
Governo do Estado, também será tratado a partir da interpretação dos conceitos da
reforma do Estado e da administração pública gerencial, que tomaram corpo no
Brasil em meados da década de noventa1, por meio do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado do Brasil, chefiado pelo então ministro, Luiz Carlos
Bresser Pereira.
Este ministério foi criado, conforme demonstra Pereira (2006b, p. 21), a partir da
transformação da antiga e burocrática2 Secretaria da Presidência, responsável pela
gestão do serviço público, e, a inserção em seu nome da expressão reforma do
Estado, indicava qual seria a prioridade daquele governo, ou seja, reformar ou
reconstruir o Estado.
A transformação do Estado burocrático em gerencial, evolui a partir da necessidade
de se separar o público do privado, com vistas a evitar que o particular se aproprie
da coisa pública de maneira privilegiada.
A administração do Estado pré-capitalista era uma administração
patrimonialista. Com o surgimento do capitalismo e da burocracia,
estabeleceu-se uma distinção clara entre res publica e bens
privados. A democracia e a administração pública burocrática
emergiram como as principais instituições que visavam a proteger o
patrimônio público contra a privatização do Estado (PEREIRA,
2006b, p. 26).

A partir da burocratização da administração pública, em substituição à administração
patrimonialista, com vistas a garantir o interesse público na gestão, cria-se um
modelo

administrativo

adequado

à

realidade

de

um

Estado

liberal,

que

desempenhava uma quantidade relativamente pequena de tarefas, porém, a partir

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Embora se reconheça a existência de três reformas do Estado brasileiro, conforme descrito por
Queiroz (2009), sendo elas caracterizadas pela formação do Estado Novo, na década de 30, com
inserção da burocracia moderna em substituição à patrimonialista; pelo período militar, na década de
60, caracerizado pela diferenciação entre administração direta e indireta, criação de vários mecanismos
de controle, profissionalização dos servidores e defesa dos princípios da descentralização, delegação e
desburocratização e, finalmente, pela reforma de cunho gerencialista da década de noventa, que
propôs a abertura do mercado, privatizações e indução da participação social, neste estudo será
abordada apenas a terceira, já que ela tenta corrigir pontos criticados nas duas primeiras e guarda
maior semelhança com o modelo implementado em Minas Gerais (Choque de Gestão), vigente até o
momento.
2
Burocracia é a instituição administrativa que usa, como instrumento para combater o nepotismo e a
corrupção – dois traços inerentes à administração patrimonialista -, os princípios de um serviço público
profissional e de um sistema administrativo impessoal, formal e racional (PEREIRA, 2006b, p. 6).
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do desenvolvimento social e econômico e do aumento das intervenções estatais,
buscando assegurar o bem-estar dos cidadãos, o Estado também cresce e a
burocracia já não se mostra mais o modelo adequado.
[...] no século XX, o estado ampliou seu papel social e econômico,
a estratégia básica adotada pela administração pública burocrática
– o controle hierárquico e formalista dos procedimentos – provou
ser inadequada. Essa estratégia podia talvez evitar a corrupção e o
nepotismo, mas era lenta, cara, ineficiente. Ela fazia sentido no
tempo do Estado liberal do século XVIII: um estado pequeno [...]
era uma estratégia que já não faz sentido, uma vez que o Estado
havia acrescentado às suas funções [vários outros papéis]. Agora
[...] ao invés da velha administração pública burocrática, uma nova
forma de administração, que tomou de empréstimo os imensos
avanços por que passaram, no século XX, as empresas da
administração de negócios, sem contudo perder a característica
específica que a faz ser administração pública: uma administração
que não visa ao lucro, mas à satisfação do interesse público
(PEREIRA, 2006b, p. 26).

Nesse contexto, delineou-se no Brasil, em meados da década de 1990, a reforma do
Estado brasileiro, cujas bases podem ser sintetizadas por meio de quatro diretrizes
destacadas por Pereira (2006b, p. 21), ou seja, reforma fiscal; reforma da
previdência social; eliminação dos monopólios estatais e flexibilização do estatuto e
da estabilidade dos servidores públicos.
Há de se destacar, como afirma Cardoso (2006, p. 15-16), que não se pode
confundir a reforma do Estado com seu desmantelamento ou enfraquecimento, pelo
contrário, a mudança significa o abandono da visão de um Estado assistencialista e
paternalista, e a construção de um Estado reorganizado, com critérios de gestão
claros, capazes de reduzir custos, promover maior articulação com a sociedade,
definir prioridades democraticamente e cobrar resultados.
Dessa forma, a reforma do Estado se enquadra no seguinte conceito:
É uma expressão destinada a caracterizar o abrangente processo
de mudança a que deve ser submetido o Estado moderno [...]
de modo a redefinir suas áreas de atuação [...] os seus
mecanismos de financiamento e a magnitude de suas ações [...].
Ela não se refere às ações de simples ajuste [...] mas às
modificações estruturais que habilitem o Estado a conduzir sua
sociedade na nova era dos mercados integrados [...] e da limitada
intervenção dos Governos no funcionamento dos mercados.
Refere-se portanto, às reformas que preparem o Estado para
administrar a sociedade numa conjuntura de limitada oferta de
postos de trabalho, de crescentes demandas por serviços de
segurança e de tutela aos direitos fundamentais [...], tudo isso sob
crescente escassez de recursos (SANCHES, 2004, p. 301-302
destaque nosso).
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Para conduzir esse novo Estado e atuar nesse ambiente de crescentes
contingências, há que se adotar também novos parâmetros de gestão, o que
demanda uma administração pública gerencial, a qual surgiu em meados do século
XXI, para enfrentar a crise fiscal vigente e promover a eficiência do Estado.
A administração pública gerencial emergiu na segunda metade
deste século como resposta à crise do Estado, como modo de
enfrentar a crise fiscal, como estratégia para reduzir o custo e
tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que
cabiam ao Estado e como um instrumento de proteção do
patrimônio público contra os interesses [de apropriação privada
sobre a coisa pública] ou da corrupção aberta [...] (PEREIRA,

2006, p. 28).
Necessário se faz destacar que, como ressalta Pereira (2006a, p. 264), “a
administração pública gerencial deve ser construída sobre a administração pública
burocrática. [...] se trata de aproveitar suas conquistas, os aspectos positivos que ela
contém, ao mesmo tempo que se vai eliminando o que já não serve [...]”.
Percebe-se, nesse contexto, a preocupação em aumentar a eficiência estatal, que
decorre de uma imposição da crise do Estado dos anos 1980 e do processo de
globalização que elevou a competição entre os países, e atualmente, até mesmo
entre os entes federados no caso do Brasil, o que se manifesta, por exemplo, por
meio da disputa para atrair novas empresas, a fim de se aumentar a arrecadação, o
emprego, entre outros aspectos, assim a consequência, de acordo com Pereira
(2006c, p. 9), foi que “a administração pública burocrática tornou-se obsoleta e as
burocracias públicas foram influenciadas a incorporarem a abordagem gerencial
[...]”.
A administração pública gerencial, que deve atuar no âmbito do Estado reformado
“[...] é orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados [...] como
estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; e
utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos [...]
(CARDOSO, 2006, p. 28).
A compreensão da abordagem gerencial, também conhecida como nova
administração pública é enfatizada por Pereira (2006c, p. 7), que pressupõe o
reconhecimento de que o Estado democrático contemporâneo deve, além de
garantir a propriedade e os contratos, ser também capaz de formular e implementar
políticas públicas estratégicas, visando a melhoria da qualidade de vida das
respectivas sociedades.
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A implementação dessa reforma exige, segundo Pereira (2006c), a adoção de
práticas gerenciais modernas, sem perder de vista a função pública do Estado e não
pode ser confundida com mera apropriação de práticas do setor privado, pois se
configura como o desenvolvimento, pelo poder público, de novas competências,
estratégias administrativas e até mesmo de novas organizações, capazes de
responder adequadamente as demandas da sociedade no mundo globalizado e
complexo da atualidade.
Na prática observa-se que, como assinala Pereira (2006b, p. 31), as mudanças
necessárias para reformar o Estado e modernizar sua administração ocorrem
simultaneamente, já que, em regra, as técnicas modernas de gerenciamento são
introduzidas ao mesmo tempo em que os ajustes estruturais e fiscais são realizados
por meio de programas específicos como a redução dos gastos públicos e do
número de funcionários.
Os resultados esperados com essas duas mudanças, como afirma Pereira (2006b,
p. 32) são a diminuição das despesas públicas a curto prazo e a melhoria da
eficiência a partir de uma orientação gerencial, no médio prazo.
Para implementar a reforma do Estado e modernizar a administração pública com
base no modelo gerencial, pressupõe-se, de acordo com Pereira (2006a, p. 258), a
existência de quatro setores dentro do Estado: (a) o núcleo estratégico; (b) as
atividades exclusivas; (c) os serviços não-exclusivos ou competitivos e (d) a
produção de bens para o mercado.
A partir dessa divisão do Estado, faz-se necessário avaliar e definir, como assinala
Pereira (2006a, p. 259), o tipo de propriedade e o tipo de administração mais
adequados, para, a partir daí, definir a forma de se promover as mudanças rumo à
reforma.
Ao se relacionar essa perspectiva de divisão do Estado com o tema deste estudo,
torna-se possível discutir a questão da captação de recursos por parte do Governo e
de seus órgãos, seja por meio de parcerias com OSCIP, PPP, Cooperação
Técnica3, convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares ou operações

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

A Cooperação Técnica, como destaca o Ministério do Meio Ambiente, se dá por meio da
transferência e absorção de conhecimentos técnicos de países desenvolvidos, por meio de Programas
de Cooperação Técnica (PCT) e se constitui em um importante mecanismo de fomento ao

	
   23	
  
de crédito, sendo necessário para tanto, avaliar a divisão proposta, já que nem todas
as atividades estatais são passíveis de realização por outro ente que não o próprio
Estado.
[...] propõe a criação de novas instituições – as “agências
executivas” e as “organizações sociais” -, para realizarem as
tarefas necessárias sob contrato de gestão e com ampla
autonomia. Nas atividades exclusivas estão o núcleo
estratégico do Estado, onde as políticas públicas são definidas e
os serviços de fiscalização e controle, onde o poder do Estado é
exercido. Esses serviços devem ser realizados por agências
executivas, segundo o modelo britânico. Os serviços sociais e
científicos, por sua vez, que são e devem continuar a ser
custeados pelo Estado, precisarão ser gradualmente
“publicizados”, ou seja, transformados em entidades sem fins
lucrativos, públicas não-estatais, que, na medida em que tenham
autorização do Poder Legislativo para participar do orçamento
público, serão chamadas de “organizações sociais” (PEREIRA,
2006c destaque nosso, p. 11).

Simultaneamente ao processo de reforma do Estado brasileiro, tomava corpo na
sociedade, especialmente junto ao terceiro setor, as práticas de captação de
recursos. Assim, como demonstra Albuquerque (2006, p. 95), a expressão “captar
recursos tornou-se moda nos últimos anos no Brasil, especialmente no universo das
organizações sem fins lucrativos”, dedicadas à uma atividade com finalidades
sociais (terceiro setor).
Já no final da década de 1990, de acordo com Albuquerque (2006, p. 95) ocorre,
significativa expansão de treinamentos e consultorias dedicados a ensinar as
organizações do Terceiro Setor como elaborar planos e projetos para obtenção de
recursos a fim de financiar o trabalho que desenvolviam.
Inicialmente, em muitas organizações, o trabalho de captação de
recursos era realizado de forma voluntária, ou seja, apenas de
acordo com o tempo disponível por seus fundadores. Entretanto,
com o passar do tempo e o aumento da visibilidade das
organizações do terceiro setor, houve um consequente aumento de
trabalho, e muitas das organizações tiveram sua atuação limitada
por falta de recursos físicos, humanos e financeiros
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 95).

Assim, captar recursos de uma maneira mais ativa, sejam eles financeiros ou
técnicos, vem tornando-se uma necessidade, seguida por um processo de
profissionalização dos atores envolvidos, com investimentos em treinamento,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
desenvolvimento. No Brasil a Cooperação Técnica está sob a coordenação da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e se processa mediante a
execução de projetos entre instituições nacionais e estrangeiras, envolvendo: (a) alocação de peritos
estrangeiros para a prestação de consultoria técnica a instituições nacionais; (b) formação e
treinamento dos recursos humanos nacionais; e (c) complementação da infraestrutura da instituição
nacional receptora da cooperação, por meio da doação de equipamentos, de material bibliográfico e de
instrumentos e equipamentos laboratoriais (BRASIL, 2013).
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criação de setores especializados nessa área e, consequentemente, expansões
significativas dos recursos captados, contribuindo para o alcance dos objetivos das
organizações envolvidas (SILVA, 2010, p. 1317).
Cada vez mais [as ONGs] contam com mão-de-obra profissional:
tanto é assim que, já em 1991, 77% das pessoas que trabalhavam
em ONGs declararam ser o trabalho nessas organizações sua
principal atividade profissional [...]. É bem provável que esses
percentuais sejam ainda maiores hoje em dia (RODRIGUES, 1998,
p. 39).

A partir da perspectiva da reforma do Estado, quando houve uma indução a
aproximação entre o Estado e a sociedade; e o terceiro setor passava por esse
processo de profissionalização, criou-se um ambiente favorável a formação de
parcerias, e o Estado percebe que necessita se qualificar para aprimorar suas
estratégias de captação de recursos.
Logo, se antes da reforma, segundo Cardoso (2006, p. 16), a relação das
organizações não-governamentais com o Estado eram marcadas por uma espécie
de distanciamento, até mesmo antagonismo, com ataques recíprocos. Essa situação
induzia o Estado a se fechar e voltar-se para si mesmo, a fim de defender sua
percepção de como gerenciar a coisa pública. Progressivamente, isso foi mudando e
hoje, a relação do Estado com o terceiro setor verdadeiramente eficiente tem sido
permeada por um diálogo amplo e proveitoso para ambos, promovendo melhorias
tanto para o terceiro setor quanto para o Estado.
Nesse contexto, se a captação de recursos cresce e se fortalece junto ao terceiro
setor, ela também é incorporada pelo Estado para fazer frente às demandas
apresentadas pelos cidadãos e para complementar seus recursos orçamentários, os
quais, de acordo com a lógica das finanças públicas, são, por natureza, escassos.
A importância da incorporação pelo Estado de estratégias de captação de recursos
é registrada também no âmbito das Instituições de Ensino Superior no Brasil.
Uma solução para esse problema [busca pela eficiência econômica
da instituição pública] pode estar vinculado a uma nova forma de
compor as receitas das instituições, buscando captar uma parcela
significativa dos recursos necessários diretamente na sociedade.
(RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010, p. 13)

Após a experiência do governo federal brasileiro, em meados da década de 1990,
para reformar o Estado e implementar um modelo de administração pública
gerencial, que resultou também em uma maior aproximação e formação de
parcerias com a sociedade civil, alguns estados desenvolveram, de acordo com a
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autonomia que cada ente federado possui, programas próprios, que visavam
também reformar os respectivos Estados e modernizar suas administrações.
Um exemplo desses programas é o modelo adotado em Minas Gerais, o Programa
Choque de Gestão, que, embora siga as mesmas diretrizes, não pode ser
considerado como mera repetição da proposta de reforma do Estado brasileiro, por
apresentar inovações em relação a ela, conforme salienta Vilhena; Martins; Marini
(2006, p. 32).
Assim, dentre as medidas iniciais para implementação do Choque de Gestão em
Minas Gerais, identificou-se a necessidade de promover ajustes na estrutura
administrativa do Poder Executivo do Estado, com vistas a adaptá-lo às demandas
do projeto (ANASTASIA, 2006).
Este caminho de adequação formal das estruturas administrativas, que resultou
também na criação de setores destinados a captar recursos, tende a gerar
resultados positivos, já que permite o alinhamento entre a estratégia do Estado e a
viabilização de recursos para executá-la, além de definir responsabilidades claras,
permitir avaliar os resultados e promover os ajustes necessários.
[...] para a formulação de estratégias de captação é preciso
primeiro formalizar a área ou departamento [...] que se
responsabilize pela captação. Atribuir a responsabilidade a pessoas
ou grupos, sem formalização e política institucional é o mesmo que
minar a motivação e desautorizar os processos (RISCAROLLI;
RODRIGUES; ALMEIDA, 2010, p. 33).

Dessa forma, no item 2.2 é apresentado o contexto que sustenta a atuação das
principais estruturas administrativas criadas no âmbito do Estado de Minas Gerais4,
para captar recursos e viabilizar a realização de suas ações e estratégias.
2.2 Desdobramentos da reforma do Estado e da administração pública
gerencial em Minas Gerais - Choque de Gestão
No âmbito estadual, os ideais da reforma do Estado e da administração pública
gerencial encontraram ressonância na política de modernização da gestão pública

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Considerando que a PMMG é a organização motivo desta pesquisa e que ela é parte integrante do
Estado de Minas Gerais, logo, vincula-se às regras e estruturas nele existentes, optou-se por não
abordar a estrutura federal de captação de recursos, já que seria de pouca utilidade no contexto da
Polícia Miliar.
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mineira, denominada Choque de Gestão e implementada a partir de 2003, em vigor
até a presente data, já em sua terceira fase5, intitulada Gestão para a Cidadania.
Assim como a crise fiscal dos anos 1980 influenciou significativamente a
implementação da reforma do Estado brasileiro, em Minas Gerais não foi diferente.
Em 2002, o panorama da Administração Pública estadual mineira
não era positivo. [...] Minas Gerais apresentava um gravíssimo
quadro fiscal, com notório déficit orçamentário existente desde
1996, pelo que faltavam recursos [...] inclusive para o [...]
pagamento da folha de pessoal. Naturalmente, investimentos com
recursos do Tesouro não existiam, levando a um processo de
sucateamento da máquina administrativa [...] (ANASTASIA in
VILHENA et al, 2006, p. 13).

Nesse contexto, conforme afirma Anastasia (2006, p. 14), a sociedade mineira
sentia, em todos os setores, inclusive na segurança pública, que o Estado não
estava conseguindo corresponder aos seus anseios, os servidores estavam
desmotivados, também em função da falta de recursos materiais e os métodos de
gestão não se renovavam, tudo isto contribuindo para a formação de um ciclo
vicioso.
Diante da crise fiscal e da gestão pública funcionando de forma ultrapassada e
insatisfatória, salienta Anastasia (2006, p. 14), que o tema da boa gestão ganhou
relevância e surgiu a idéia de um choque, de um conjunto de medidas capazes de
impactar rapidamente aquela situação e o padrão de comportamento da
Administração Estadual, conduzindo-a rumo à gestão eficiente, efetiva e eficaz.
Como esse choque deveria se basear em métodos de gestão pública, nascia então
o Projeto Choque de Gestão, principal norte das mudanças no Estado a partir de
2003.
Dentre as medidas iniciais para implementação do Choque de Gestão foi necessário
adequar a estrutura administrativa do Estado, promovendo seu alinhamento com as
necessidades do projeto, com o propósito de reduzir custos e criar, conforme os
passos apontados na concepção da reforma do Estado brasileiro por Pereira (2006c,
p. 11), um núcleo estratégico forte e dotado de elevada capacidade técnica, para
gerenciar o processo e emitir diretrizes.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

A primeira fase (2003-2006), focava o equilíbrio fiscal, a fim de resgatar a capacidade de
investimentos do Estado. Já a segunda fase (2007-2010) mantém a atenção no equilíbrio fiscal e
expande seus esforços para o aprimoramento gerencial, com vistas a otimizar os recursos e produzir
resultados concretos para os cidadãos. A terceira fase (2011-2014) prioriza a aproximação entre o
Estado e o cidadão, induzindo sua efetiva participação na formulação e avaliação das políticas
públicas, isto, sem descuidar do equilíbrio fiscal e da produção de resultados (MINAS GERAIS, 2012a).
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O núcleo estratégico criado em Minas, surgiu com a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 45 794, de
02 de dezembro de 2011, e que tem por finalidade exercer a coordenação da
estratégia governamental e nasceu da junção das Secretarias de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral e de Recursos Humanos e Administração,
“buscando-se a integração gerencial entre planejamento, orçamento e gestão”
(ALMEIDA; GUIMARÃES, 2006b, p. 47). Assim, concentrou-se, em um só órgão,
todas as ações relativas ao projeto, ou seja, os instrumentos de planejamento e de
gestão em sentido amplo.
O Choque de Gestão, embora alinhado com a reforma do Estado, também inova em
relação às demais reformas tentadas ou implementadas no Brasil, como destacam
Vilhena; Martins; Marini (2006, p. 32), pelo fato de ter começado a partir de um plano
estratégico orientado para o futuro, com ações claramente definidas e priorizadas, e,
principalmente, por integrar os meios necessários (programas de ajustes) com os
fins pretendidos (iniciativas focadas no desenvolvimento do Estado).
Para reformar o Estado mineiro e modernizar a administração pública, foram
adotados vários passos, dentre os quais se destacam6:
a)

a definição de um duplo planejamento, focado simultaneamente no curto e

no longo prazos, buscando promover os ajustes fiscais e de pessoal necessário, ao
mesmo tempo em que se definia um horizonte de desenvolvimento futuro claro e
objetivo, por meio de instrumentos de planejamento de longo (Plano Mineiro de
Desenvolvimento

Integrado)

e

médio

prazos

(Plano

Plurianual

de

Ação

Governamental), sem perder de vista a necessária integração planejamentoorçamento (ALMEIDA; GUIMARÃES, 2006a, 2006b, 2006c e OLIVEIRA; ALMEIDA;
GUIMARÃES, 2006).
b)

a implementação de uma metodologia de gerenciamento intensivo de

projetos, capaz de assegurar o alcance das prioridades estratégicas do Estado
(Projetos Estruturadores), observando-se os recursos e prazos previstos (OLIVEIRA;
ALMEIDA; GUIMARÃES, 2006).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Os passos descritos podem ser aprofundados em Vilhena (2006).
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c)

o alinhamento das organizações do Estado, detalhada por Duarte et al.

(2006), promovido por meio do Acordo de Resultados, visando orientá-las para o
cumprimento dos resultados expressos na agenda estratégica de Governo, o que se
enquadra na perspectiva defendida por Cardoso (2006), ao demonstrar a
necessidade dos contratos de gestão como instrumentos de alinhamento estatal.
d)

a ampliação da participação do Terceiro Setor7 e do setor privado, por meio,

respectivamente, das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 8
(LEMOS et al., 2006) e das Parcerias Público-Privadas (ATHAYDE; GUSMÃO;
SILVA, 2006), ambas pautadas na contratualização de resultados, a fim de
promover a alocação efetiva de recursos com a estratégia do Estado, assegurando
sua execução ágil, flexível e com elevada qualidade.
e)

o alinhamento das pessoas, que perpassa as perspectivas da avaliação de

desempenho individual; visa melhorar o desempenho dos servidores e conferir
qualidade à prestação de serviços (SILVA; BERNARDI; JORGE, 2006); da
reestruturação das carreiras do Estado, pautada na visão meritocrática e na busca
da valorização do servidor, a fim de produzir resultados efetivos (SILVA et al., 2006)
e do realinhamento das competências necessárias para o desenvolvimento da
estratégia planejada, que pressupõe a definição do que as instituições querem e o
que esperam das pessoas para atingir seus objetivos (SILVA; FERREIRA, 2006).
f)

a dimensão fiscal, que, como enfatiza Vilhena; Martins; Marini (2006, p. 37),

promoveu ações de gestão da receita e do tesouro, com vistas a ajustar as contas
públicas, por meio da redução das despesas e aumento das receitas, buscando
promover o aumento da eficiência em várias áreas do Estado.
g)

o alinhamento dos sistemas administrativos comentado por Vilhena (2006b,

p. 353) tomou como base a modernização da gestão pública estadual e a
democratização da informação, o que vem sendo desenvolvido por meio de uma

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

O chamado “Terceiro Setor” é formado por organizações que não são nem estatais nem mercantis,
não visam o lucro, são criadas para um fim social e não são estatais. Buscam reunir a eficiência e a
equidade em atividades sociais, atuando com a flexibilidade operacional característica do setor privado,
sem perder a equidade típica do setor publico. Recebem auxílios públicos e privados para realizarem
atividades socialmente relevantes, por isso devem ser fiscalizadas tanto pelo Poder Público qanto pela
comunidade. São exemplos de organizações do terceiro setor as OSCIP e as Organizações Sociais
(OS) (LEMOS et al., 2006, p. 144).
8
OSCIP “[...] é um título concedido, sem fins lucrativos, a pessoas jurídicas de direito privado que
tenham a intenção de, eventualmente, firmar parceria com o Estado para a execução de serviços
públicos não exclusivos do Estado” (LEMOS et al., 2006, p. 132).
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política de implementação de um governo eletrônico, visando aproximar o Estado
daqueles que se relacionam com ele, além de promover a universalização do
acesso aos serviços, transparência nas ações e a melhoria do desempenho nos
serviços.
Após descrever os principais passos adotados no Choque de Gestão, que
promoveram a reforma do Estado de Minas Gerais e a implementação da
administração pública gerencial, alinhados com a perspectiva nacional da reforma
do Estado, faz-se necessário abordar alguns aspectos dessa reforma que
relacionam-se diretamente com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e
influenciam sua gestão, atuação e também sua forma de captar recursos para a
realização de ações e estratégias.
Nesse contexto, há de se destacar que, para promover a inovação defendida no
âmbito da reforma do Estado brasileiro e do Choque de Gestão em Minas Gerais, foi
necessário alinhar os sistemas administrativos estaduais. Para tanto, através dos
artigos 1º e 2º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, optou-se por criar
um modelo de gestão transversal de desenvolvimento, menos burocrático e focado
na colaboração e atuação intersetorial dos órgãos estatais, com ênfase nas
prioridades estratégicas do Estado.
Art. 1º A Administração Pública Estadual, orientada pelos
princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência,
atuará por meio de políticas públicas para o desenvolvimento
humano no Estado, com vistas à inovação, à melhoria dos
indicadores sociais, à redução das desigualdades regionais e ao
cumprimento dos objetivos do Estado previstos no art. 2º da
Constituição do Estado.
Art. 2º Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 1º
desta Lei Delegada, o Poder Executivo, sem prejuízo da
observância das diretrizes de equilíbrio fiscal e da gestão para
resultados, adotará o modelo de gestão transversal de
desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração
institucional e de intersetorialidade no âmbito governamental e
extragovernamental; [...], com ênfase nas prioridades
estratégicas do Governo, regionais ou setoriais, observados o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI – e o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG.
[...] (MINAS GERAIS, 2011d destaque nosso).

Para implementar esse modelo de gestão transversal, buscou-se adequar a forma
de coordenação das várias secretarias e entidades do Estado. Considerando a
complexidade dessa tarefa, optou-se, conforme previsto no Art. 3º da Lei Delegada
nº 180, de 20 de janeiro de 2011, por integrar os órgãos em sistemas setoriais, os
quais, por sua vez, vinculam-se às áreas temáticas básicas da função administrativa
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do Estado (planejamento, gestão e finanças, direitos sociais e cidadania e
desenvolvimento sustentável).
Art. 3º Para fins do disposto no art. 2º desta Lei Delegada e, em
especial, de coordenação e integração da ação governamental
do Poder Executivo no ciclo das políticas públicas a cargo do
Estado, o Governador, por meio de decreto, poderá integrar os
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual de que
trata esta Lei Delegada em sistemas setoriais, os quais serão
agrupados nas áreas temáticas básicas da função administrativa
e da governança institucional do Poder Executivo; de planejamento,
gestão e finanças; de direitos sociais e de cidadania; e de
desenvolvimento sustentável, segundo o critério da finalidade
prioritária de cada sistema.
§ 1º As redes de que trata o caput serão organizadas de modo
integrado e matricial e se articularão com a sociedade civil e, no
que couber, com os órgãos e entidades de outras esferas
federativas, nos termos do regulamento.
§ 2º São as seguintes as redes prioritárias da gestão
transversal do desenvolvimento no âmbito do Poder Executivo,
nas áreas temáticas a que se refere o caput do art. 3º desta Lei
Delegada:
[...]
III - Área de Direitos Sociais e de Cidadania:
[...]
c) Rede de desenvolvimento social, proteção, defesa e
segurança;
[...] (MINAS GERAIS, 2011d destaque nosso).

O contexto que levou o Estado à constituição dessa forma transversal de gestão foi
a complexidade da sociedade nos tempos atuais, o que exige das organizações
públicas e privadas que se redesenhem e criem formas alternativas de organização
e gestão, a fim de oferecerem serviços de qualidade, integrados e alinhados com as
demandas dos clientes e cidadãos. Assim, uma solução prevista em Minas Gerais
(2012a, p. 62), que partiu da iniciativa privada e foi incorporada pelas organizações
públicas, é a gestão em rede.
A perspectiva desse modelo de gestão é a superação de dois grandes problemas de
governança no setor público, de acordo com previsão contida em Minas Gerais
(2012a), quais sejam: a setorialização (fragmentação) e a ineficiência na obtenção
de resultados, o que requer a integração de perspectivas diferentes em arranjos que
induzam ao esforço para fins comuns, assim entendidos, no caso mineiro, como as
prioridades estratégicas do Estado.
Em Minas Gerais, a nova articulação institucional proposta realizase a partir da organização da estratégia e do funcionamento do
Estado em Redes. As Redes de Desenvolvimento Integrado,
previstas em lei, nas quais estão organizados os objetivos e
estratégias deste PMDI, buscam, portanto, integrar as ações do
governo estadual nas diferentes áreas e, ao mesmo tempo,
proporcionar um comportamento cooperativo com os outros
níveis de governo e outras instituições, públicas e privadas,
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para maior agregação de valor para a sociedade mineira. Não se
trata, portanto, de estruturas institucionais formais, mas sim de
formas de organização e conjunção de esforços em torno de
grandes escolhas e prioridades.
Estas redes incorporam-se à organização da estratégia de atuação
do Estado e se desdobram no funcionamento da administração
pública estadual (MINAS GERAIS, 2012a, p. 64 destaque nosso).

A partir dessa concepção e tomando como base a estratégia de desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais, foram estruturadas onze redes de desenvolvimento
integrado, sendo uma delas, a Rede de Defesa e Segurança, à qual pertence,
dentre outros órgãos, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
Defesa Social.
As redes de desenvolvimento integrado definidas para Minas Gerais podem ser
visualizadas na FIGURA 1.
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FIGURA 1 – Representação gráfica da estratégia de desenvolvimento do Estado. – Minas
Gerais – 2012.
Fonte: MINAS GERAIS. Lei nº 20 008, de 04 de janeiro de 2012a. Atualiza o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado – PMDI – e dá outras providências. [Belo Horizonte,
2011]. Anexo I. Disponível em: <http://www.planejamento.mg.gov.br/>. Acesso em:
08 fev. 2013.

A representação da Rede de Defesa e segurança perante o Governo do Estado é
realizada, de acordo com previsão contida no Art. 132 da Lei Delegada nº 180, de 20
de janeiro de 2011, pela Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) que também
atua como órgão coordenador do Sistema de Defesa Social, assim, promove a
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interlocução entre suas organizações e as demais redes do Estado, com vistas à
uma gestão ágil e eficiente.
Art. 132 A Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS -, a
que se refere o inciso V do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011,
tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, articular,
avaliar e otimizar as ações operacionais do Sistema de Defesa
Social, visando à promoção da segurança da população,
competindo-lhe:
[...] (MINAS GERAIS, 2011d destaque nosso).

Assim, há de se ressaltar a peculiaridade e complexidade do Sistema de Defesa
Social, pois, embora se constitua em um sistema único, todos os seus órgãos são
autônomos, e reportam-se diretamente ao Governador, como assegura o Art. 11, Lei
Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, o que requer ainda maior interlocução e
alinhamento entre os atores, inclusive por parte do órgão coordenador, que é a
SEDS.
Art. 11. Integram a Administração Direta do Poder Executivo do
Estado, os seguintes Órgãos Autônomos:
I – subordinados diretamente ao Governador do Estado:
[…]
c) Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais CBMMG;
[…]
d) Escritório de Prioridades Estratégicas, nos termos de lei
e) Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais GMG;
[…]
g) Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG;
h) Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG;
[…] (MINAS GERAIS, 2011c destaque nosso).

Outra estrutura administrativa criada no Estado de Minas Gerais, para viabilizar a
gestão e o desenvolvimento da estratégia governamental, no aspecto da atuação
em rede, e que também atua na elaboração e coordenação de projetos para
captação de recursos, foram as Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação
(AGEI), presentes em todas as secretarias do Estado.
Art. 212 A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão tem a
seguinte estrutura orgânica básica:
[…]
§ 3º As Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação ou
unidades que possuem competências correlatas, integrantes
das estruturas orgânicas das Secretarias de Estado, dos órgãos
autônomos, das fundações e das autarquias são unidades de
execução da Subsecretaria de Gestão da Estratégia
Governamental, à qual se subordinam tecnicamente.
[…] (MINAS GERAIS, 2011d destaque nosso).

No caso da PMMG, de acordo com o Art. 2º da Resolução nº 3 986, de 16 de
setembro de 2008, combinado com os Art. 2º e 3º da Resolução nº 4 213, de 01 de
junho

de

2012,

esse

órgão

pertence

à

Assessoria

de

Organizacional (ADO), integrante da estrutura do Comando Geral.

Desenvolvimento
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A partir desse contexto e analisando-se a reforma do Estado brasileiro, as
características da administração pública gerencial e o Choque de Gestão em Minas
Gerais, constata-se a prevalência de um movimento de modernização do Estado,
com a proposta de oferecer serviços adequados às demandas sociais.
Esse processo de modernização também requer mudanças nos processos internos
das organizações e na própria forma de agir do servidor, tudo isto, permeado por
constante inovação, já que as demandas crescem constantemente e o aparato
estatal, bem como seus recursos, são limitados.
Se, como vimos, a crise de financiamento [...] reduz sobremaneira
a capacidade de implementação de políticas públicas sociais [...]
Uma das possíveis saídas para este impasse está no
fortalecimento da parceria (que já acontece no âmbito do programa
de reforma do Estado) entre o setor público e o terceiro setor em
prol da área social no Brasil (RODRIGUES, 1998, p. 31).

Nesse mesmo sentido, Lima (201_) demonstrou um conjunto de experiências de
sucesso na área de segurança pública em vários estados brasileiros, todas
realizadas em parceria com o setor privado, setor este que tem vislumbrado, cada
vez mais, sua responsabilidade na promoção do desenvolvimento social, inclusive o
que se refere à segurança.
[...] uma das grandes contribuições do Fórum [Brasileiro de
Segurança Pública] é a capacidade de integrar diversos atores para
discutir uma questão tão complexa como a segurança pública.
Entre esses atores, encontra-se também as empresas que,
paulatinamente, vêm se envolvendo nesse processo. As
organizações privadas são grandes agentes econômicos –
algumas
empresas
apresentam
faturamentos
anuais
superiores a PIBs de países inteiros. Nesse sentido, o poder e a
responsabilidade das empresas nunca foram tão grandes.
As empresas têm a capacidade de implementar transformações
em um ritmo muito mais acelerado que os governos. Por isso, têm
um papel fundamental na indução de mudanças que
contribuam para o desenvolvimento da sociedade – o que
requer, muitas vezes, a extrapolação das responsabilidades
inerentes aos negócios que desenvolvem [...] (LIMA, 200_, p. 1
destaque nosso).

Trata-se de um ambiente que aponta para a necessidade de estruturação de
parcerias tanto no setor público, quanto desse com o setor privado e o terceiro setor.
Essa realidade atinge também a Polícia Militar de Minas Gerais, como órgão
integrante do Estado e que se vê, cada vez mais, diante de demandas por serviços
de qualidade, capazes de responder às crescentes demandas dos cidadãos por
segurança.
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Quando o governo de Minas Gerais contextualizou o modelo de Parcerias PúblicoPrivadas (PPP) implantado no Estado, reforçou o cenário de adversidades que
induzem à inovação e aproximação com a iniciativa privada.
A crescente complexidade das relações sociais e a demanda por
serviços e produtos cada vez mais especializados, aliados à
escassez orçamentária para investimentos estatais, são alguns dos
elementos motivadores da adoção dessa modalidade de
envolvimento do Poder Público com a iniciativa privada (ATHAYDE;
GUSMÃO; SILVA, 2006, p. 147).

Foi nesse ambiente que também emergiram formas inovadoras de relacionamento
entre o setor público, o privado e a sociedade civil em Minas Gerais.
Esse relacionamento se deu com o terceiro setor, por meio das OSCIP e também
com o setor privado, por meio das PPP9, bem como através de outros níveis de
governo e organizações internacionais, no caso da cooperação técnica e financeira,
o que sinaliza para a necessidade de diversificação das alternativas de
financiamento e execução das ações e serviços do Estado, com vistas a conferir
agilidade e qualidade aos serviços e ações ofertados aos cidadãos.
As parcerias entre o Estado de Minas Gerais e as Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público são regulamentadas pela Lei Estadual nº 14 870, de 16 de
dezembro de 2003, combinada com a Lei Federal nº 9 790, de 23 de março de 1999.
Já os contratos de Parcerias Público-Privadas encontram respaldo legal na Lei
Estadual nº 14 868, de 16 de dezembro de 2003, assim como na Lei nº 11 079, de
30 de dezembro de 2004.
Quanto à política de PPP mineira, outro importante instrumento regulatório e
orientador é o Manual de Operações do Programa Estadual de Parcerias PúblicoPrivadas, que, lançado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
em 16 de janeiro de 2009, apresenta diretrizes e procedimentos a serem observados
nesta política.
A cooperação técnica se dá no âmbito da Governadoria do Estado, por meio da
Assessoria de Relações Internacionais (ARI), ambas formalizadas pela Lei Delegada
nº 180, de 20 de janeiro de 2011.
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De acordo com o Art. 1º, Parágrafo Único da Lei Estadual nº 14 868, de 16 de dezembro de 2003. “as
Parcerias Público Privadas [...] constituem contratos de colaboração entre o Estado e o particular por
meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da implantação e do
desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da gestão
das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e
humanos e sendo remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas”
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A Assessoria de Relações internacionais, coordenadora da cooperação técnica no
Estado, está a frente de um conjunto de quinze secretarias de Estado, compondo a
Rede de Articulação Internacional (RAI), regulada pelo Decreto Estadual nº 44 039,
de 03 de junho de 2005 e que se encarrega de fomentar a cooperação técnica em
Minas Gerais.
No que se refere à operacionalização da Rede de Articulação Internacional, a ARI
conta com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que
tem suas competências e composição previstas no Decreto Estadual nº 45 784, de
28 de novembro de 2011, o qual prevê, além de seu papel na cooperação técnica,
também descreve suas competências relacionadas à captação de recursos via
operações de crédito.
No âmbito das operações de crédito, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, por meio da Superintendência de Financiamento ao Investimento (SUFI)
e da Diretoria de Enlace com Agências Multilaterais e outros Organismos (DEAMO),
ambas com as competências descritas no Decreto Estadual nº 45 784, de 28 de
novembro de 2011, gerencia, em parceria com a SEPLAG, a priorização de projetos
passíveis de captação por meio dessa alternativa, bem como os processos de
negociação, formalização, execução e prestação de contas.
Em se tratando da captação de recursos via recursos federais, o principal órgão
coordenador dos processos por parte do Governo do Estado é a SEPLAG, que, com
amparo no Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011, atua na
coordenação das atividades de captação por meio de convênios operados via
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal
(SICONV); emendas parlamentares, Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e operações de crédito nacionais.
Nesse contexto, quanto às captações via SICONV, observa-se a Portaria
Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008 e também, o Manual de Elaboração
de Projetos e Captação de Recursos, elaborado pela Diretoria Central de Avaliação
de Projetos e Captação de Recursos (DCAP), subordinada à SEPLAG e por ela
encarregada dessa alternativa de captação de recursos.
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A DCAP também coordena a captação de recursos via PAC e emendas
parlamentares, para os quais observa, respectivamente, a Lei Federal nº 11 578, de
26 de novembro de 2007 e o Manual de Elaboração de Projetos e Captação de
Recursos.
Percebe-se pelos órgãos envolvidos e pelo conjunto de normas utilizado, que a
diversificação das alternativas de financiamento para as demandas do Estado e da
Polícia Militar, no que se refere à captação de recursos, demandou a adequação das
estruturas administrativas existentes e criou outras. Assim, na seção 3 serão
caracterizadas estas estruturas e detalhadas as alternativas de captação de
recursos das quais a PMMG e o Governo mineiro se utilizam.
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3

CARACTERIZAÇÃO

DAS

ESTRUTURAS

ADMINISTRATIVAS

E

ALTERNATIVAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA POLÍCIA MILITAR E DO
GOVERNO DE MINAS GERAIS
Nesta seção, a partir da documentação direta e indireta pesquisada, o leitor é
ambientado

quanto

à

Polícia

Militar

de

Minas

Gerais,

sua

organização

administrativa, operacional e áreas de atuação, além de se destacar suas estruturas
administrativas e alternativas utilizadas para captação de recursos.
Na sequência, são caracterizadas as estruturas administrativas e as alternativas do
Governo de Minas Gerais para captar recursos junto à União, aos organismos
internacionais, a iniciativa privada e ao Terceiro Setor.
3.1 Percurso histórico e áreas de atuação da PMMG
Criada em junho de 1775 por meio do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, a
Polícia Militar de Minas Gerais teve sua primeira sede em Congonhas do Campo,
nas proximidades de Ouro Preto e surgiu com dois objetivos principais: um de
natureza policial, no sentido de impedir o contrabando do ouro extraído das minas e
escoltá-lo até o Rio de Janeiro; outro de natureza militar, por meio do
desenvolvimento de atividades bélicas em diversas regiões do país. Assim, verificase uma polícia de origem predominantemente militarizada, repressiva e voltada para
o Estado, sem foco no cidadão (MINAS GERAIS, 2005b).
A partir de sua criação, até 1967, a PMMG dedicou-se basicamente à defesa
interna, exercendo atividades típicas de forças armadas e atuando, como um
Exército Estadual e com baixa influência na preservação da ordem pública (MINAS
GERAIS, 2005b).
Esse período da história da PMMG é bem descrito por Souza (2003), que já aponta
para o surgimento de sinais de mudança rumo a um foco mais preventivo e a uma
polícia de preservação da ordem.
[...] 1ª Fase – período de 1775 a 1967. A PMMG dedicava-se ao
exercício de atividades de defesa interna, cumprindo o papel de um
verdadeiro Exército Estadual. A atuação como força pública
destinada à preservação da ordem pública era bastante restrita,
para não dizer inexistente. [...] Há que se ressaltar que em agosto
de 1956 consolidou-se, especialmente na cidade de Belo
Horizonte, o emprego operacional preventivo da Instituição, por
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intermédio de duplas de policiais militares incumbidos de realizar o
patrulhamento a pé, lendariamente conhecidas como duplas de
“Cosme-e-damião” [...] (SOUZA, 2003, p. 162).

A transição do modelo de polícia de Estado e repressiva para uma polícia voltada
para o cidadão, se inicia, pelo aspecto formal, a partir da publicação do Decreto-lei
nº 667, em 1969, período áureo do regime militar, que através de seu artigo 1º,
buscava submeter as forças estaduais a um maior controle do Governo Federal.
Com essa publicação, a PMMG passou à condição de força auxiliar e reserva do
Exército Brasileiro, ao mesmo tempo que assume, entre outras, as competências de
manutenção da ordem pública, execução do policiamento ostensivo fardado e
atuação preventiva, conforme previsão contida no artigo 3º daquela norma (BRASIL,
1969).
A partir da década de oitenta, conforme enfatiza Noronha (2011, p. 67), em um
ambiente de crise econômica e social, quando a sociedade se torna intolerante ao
autoritarismo do regime militar e procura maior liberdade e condições de
participação no processo decisório, as polícias militares declinam no modelo militar
herdado das Forças Armadas e procuram se adequar ao contexto social,
direcionando-se mais para as atividades de polícia ostensiva.
A formalização dessa tendência social e dos novos padrões de comportamento das
polícias militares é consolidada em 1988, com a promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil, que, além de colaborar para a consolidação do
regime democrático e participativo, abre espaço para uma administração pública
moderna, democrática e focada na transparência e eficiência, com participação dos
cidadãos e direcionada para suas necessidades (NORONHA, 2011, p. 67).
Essa evolução, rumo a uma administração mais eficiente, é demonstrada, no âmbito
da PMMG, pela introdução do modelo de gestão intitulado “Polícia de Resultados”.
[...] em 1999, surge na cidade de Belo Horizonte [...] [na Polícia
Militar] um novo modelo de gestão que passou a utilizar
ferramentas de administração gerencial para o desenvolvimento
das atividades de polícia preventiva, incorporando novas
estratégias voltadas para o aumento da eficiência e produtividade.
[...] [que] recebeu a denominação de “polícia de Resultados”
(SOUZA, 2003, p. 164).

A Polícia Militar de Minas Gerais, integrante da estrutura do Estado, também sentiu
os efeitos dos novos rumos tomados pela gestão pública, como descrevem Durante
e Zavarato (2007), e, em resposta a essa realidade, a partir do final da década de
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noventa

passou

a

implementar

estratégias

de

modernização

como

geoprocessamento, policiamento comunitário e repressão qualificada (MINAS
GERAIS, 2010b).
Seguindo a dinâmica adotada pelo Estado, por meio do PMDI, em 2004, a PMMG
publicou o Plano Estratégico 2004-2007, que colocou a segurança pública na
condição de eixo “[...] fundamental para a garantia da qualidade de vida dos
cidadãos (MINAS GERAIS, 2003c, p. 7)”.
Nos trilhos da gestão moderna e direcionada para o cidadão, o Plano Estratégico
2009-2011 da PMMG avança ainda mais e alinha sua missão com a visão de futuro
do Estado10, por meio da garantia da dignidade da pessoa humana, das liberdades e
dos direitos fundamentais. (MINAS GERAIS, 2009a, p. 94).
A mudança contínua na busca pela efetividade e a preocupação em atingir
resultados incorpora-se efetivamente à estratégia de desenvolvimento da PMMG,
consolidada através do Planejamento Estratégico 2012-2015, o qual reforça a busca
por uma gestão orientada pela melhoria contínua.
Estamos diante de um cenário em que o setor público tem se
dedicado à promoção de mudanças que demonstrem eficiência,
eficácia e efetividade dos serviços prestados ao cidadão. Uma real
possibilidade de atingir, por intermédio de mecanismos da
avaliação, a qualidade dos serviços prestados e o grau de
satisfação com o atendimento recebido.
Nessa direção, a Polícia Militar de Minas Gerais tem adotado uma
postura gerencial moderna, do ponto de vista organizacional,
passando a utilizar técnicas e ferramentas de gestão focadas na
obtenção de melhorias que, além de contribuírem para aperfeiçoar
a realização dos serviços, são também capazes de direcionar o
desenvolvimento de médio e longo prazo (SANT’ANA, 2012, p. 7).

Na perspectiva dessa demanda por eficiência na gestão, a Polícia Militar de Minas
Gerais buscou se organizar administrativamente para cumprir sua missão, contando
atualmente com 13 unidades de direção geral, 33 responsáveis pela atividade-meio
e 130 unidades destinadas à atividade fim da organização (FIGURA 2), compondo
uma estrutura que descentraliza o poder decisório e concentra a administração por
áreas específicas, tais como educação, saúde e logística.
No que se refere ao aspecto operacional, com o objetivo de estar próxima ao
cidadão e melhor atender suas necessidades, a PMMG, ao longo de seus 237 anos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

A visão de futuro de Minas Gerais, prevista no PMDI busca “Tornar Minas o melhor Estado para se
viver” (MINAS GERAIS, 2012a, p. 52).
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de existência, cresceu e se subdividiu em 18 Regiões operacionais (FIGURA 3),
compostas por 56 batalhões, os quais, por meio de suas respectivas companhias,
pelotões, destacamentos e subdestacamentos11, fazem com que a Polícia Militar de
Minas Gerais esteja presente nos 853 municípios mineiros.

GABINETE DO
COMANDANTE-GERAL
01

GABINETE DO
CHEFE DO ESTADO-MAIOR
01

ASSESSORIAS
04
SEÇÕES DO EMPM
06
AJ GERAL
01

ATIVIDADE DE	
  DIREÇÃO	
  GERAL

RESUMO
Unidades Qtd
Atv Dir Geral
13
Atv Meio
33
Atv Fim 130
TOTAL 176
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RPM

CPE

01

10

18

01

CENTRO DE APOIO
22
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56

BPM ESPZ
07

BPM ESPZ
01

CIA PM IND ESPZ
02

CIA PM IND
22
CIA M ESP
08

ATIVIDADE DE	
  APOIO

CIA PM IND MAT
15

ATIVIDADE FIM

FIGURA 2 – Organograma básico da Polícia Militar de Minas Gerais - Fevereiro de 2013.
Fonte: Seção de Emprego Operacional (PM/3) do Estado-Maior da PMMG.

Essa estrutura administrativa e operacional conta com 43.294 (quarenta e três mil,
duzentos e noventa e quatro)12 policiais militares na ativa e trabalha orientada pela
Identidade Organizacional da PMMG, assim definida em seu Plano Estratégico
2012-2015:
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Companhias, pelotões, destacamentos e subdestacamentos são subdivisões operacionais da
PMMG, para as quais é atribuída responsabilidade territorial sob uma dada área, ou por especialidade
dos serviços executados, a fim de descentralizar o poder decisório, conferindo agilidade nas respostas
aos cidadãos.
12
Dado fornecido pela Assessoria de Efetivo, subordinada à Seção de Recursos Humanos (PM/1) do
Estado-Maior da PMMG. Atualizado em 04 de fevereiro de 2013.
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a)

Visão de futuro: “Sermos reconhecidos como referência na produção de

segurança pública, contribuindo para a construção de um ambiente seguro em
Minas Gerais” (MINAS GERAIS, 2012c, p. 19).
b)

Missão: “Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva,

com respeito aos direitos humanos e participação social em Minas Gerais” (MINAS
GERAIS, 2012c, p. 21).
c)

Valores: “Representatividade, respeito, lealdade, disciplina, ética, justiça e

hierarquia” (MINAS GERAIS, 2012c, p. 23).

FIGURA 3 – Regiões da Polícia Militar de Minas – Fevereiro de 2013.
Fonte: Seção de Emprego Operacional (PM/3) do Estado-Maior da PMMG.

Para melhor caracterizar a PMMG, além de descrever sua estrutura administrativa e
operacional, também se faz necessário, em função do tema deste estudo,
demonstrar as várias áreas em que ela atua, a fim de dar suporte ao cumprimento
de sua missão, já que algumas destas áreas não integram as funções exclusivas de
Estado, conforme descrito por Pereira (2006b), e são passíveis, mediante estudos
mais aprofundados, de serem contempladas por formas de captação de recursos
que não se aplicam às funções essenciais do Estado, exercidas pela Polícia.
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Nesse contexto, a Polícia Militar de Minas Gerais, que evoluiu e se modernizou ao
longo de seus quase 238 anos e foi chamada pelo ex-governador Itamar Franco de
Patrimônio do povo mineiro, constitui-se em uma organização multifacetária, com
atuação em vários segmentos das funções básicas do estado, tais como
previdência, educação, saúde, tecnologia, comunicação.
a)

previdência:

A PMMG, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM), e
com apoio do Governo do Estado, desenvolve o PROMORAR, um programa
habitacional “dos mais abrangentes e socialmente justos do país, em relação aos
oferecidos no mercado imobiliário. São mais de 400 milhões de reais investidos e
mais de 3000 famílias militares beneficiadas” Minas Gerais, (2010a).
O sistema previdenciário da PMMG, por meio do IPSM, “acolhe 197 mil
beneficiários, entre militares, dependentes, pensionistas e servidores civis” Minas
Gerais, (2010a).
b)

educação:

“O sistema de educação escolar da Polícia Militar conta com vinte unidades do
Colégio Tiradentes, atendendo mais de dezenove mil alunos do ensino médio e
fundamental em todo o Estado” Minas Gerais, (2010a).
Por meio da Academia de Polícia Militar e das unidades de educação profissional
descentralizadas (Companhias de Ensino e Treinamento e Adjuntorias de
Treinamento) “todos os nossos 45 mil policiais recebem treinamento policial em
técnicas de policiamento preventivo e reativo, conhecimento jurídico, aptidão física,
conteúdo em Direitos Humanos e Polícia Comunitária” Minas Gerais, (2010a).
“Por meio de modernas ferramentas de educação à distância vamos capacitar 10 mil
policiais por ano” Minas Gerais, (2010a).
c)

saúde:

“A assistência básica à saúde assegura tranquilidade aos policiais militares através
de uma rede de núcleos de assistência integral à saúde em toda a Polícia Militar de
Minas Gerais” Minas Gerais, (2010a).
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d)

tecnologia e comunicação:

“No site da Polícia Militar, a rede de imprensa funciona vinte e quatro horas,
alimentando mais de 300 veículos de comunicação entre rádios, TVs, jornais e
periódicos comunitários que informam e orientam a população de Minas” Minas
Gerais, (2010a).
“O fluxo de informações internas é otimizado pela existência da Intranet, que tem
mais de 65 mil servidores cadastrados, gerando quatro mil acessos simultâneos e
vinte e duas mil mensagens diárias” Minas Gerais, (2010a).
Além dessas áreas de atuação, a Polícia Militar de Minas Gerais também recarrega
suas próprias munições para o treinamento de todo o efetivo, e possui uma
capacidade instalada para produção de aproximadamente 167 mil munições calibre
.40 por mês13, além dos calibres 12, .38 e 9 milímetros; possui oficinas próprias que
realizam a manutenção de aproximadamente 10 mil viaturas 14 pertencentes à
organização; um parque gráfico com alta capacidade produtiva, exemplificada pela
produção, apenas no mês de janeiro deste ano, de 250 mil folhas de Boletins de
Ocorrência Simplificado e 266 mil folders com dicas de segurança (Dicas PM), além
de cartazes, pastas, hinários e diversos outros materiais15.
A PMMG também realiza quatro especializações lato sensu, um curso de graduação
e vários cursos livres; bem como cursos de extensão, associados ao exercício
profissional dos policiais, sendo que, apenas pelo Treinamento Policial Básico, a
cada biênio, passam aproximadamente 40 mil policiais militares.
Assim, pode-se afirmar que uma organização tão grande e diversificada, demanda,
constantemente, a implementação de ações inovadoras, capazes de manter, e por
vezes ampliar, a capacidade de resposta de suas estruturas administrativas e
operacionais, a fim de assegurar desenvolvimento contínuo e qualidade de vida a
seus servidores e, consequentemente, adequada prestação de serviços aos
cidadãos mineiros.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Informação disponibilizada, em fevereiro de 2013, pelo Centro de Material Bélico, subordinado à
Diretoria de Apoio Logístico da PMMG.
14
Informação fornecida, em fevereiro de 2013, pela Seção de Logística e Tecnologia (PM/4), do
Estado-Maior da PMMG.
15
Informação fornecida, em fevereiro de 2013, pelo Centro de Motomecanização e Intendência (CMI),
subordinado à Diretoria de Apoio Logístico (DAL).
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A partir dessa descrição da evolução histórica da PMMG e de suas áreas de
atuação, será abordada no item 3.1.2, a estrutura administrativa da organização,
destinada a aumentar sua capacidade de resposta às demandas sociais, pela via da
captação de recursos, com potencial de atuação em todas as áreas e atividades
descritas.
3.2 Alternativas de captação de recursos e estruturas administrativas na
PMMG
3.2.1 Captação de recursos via convênios com a União
Antes de descrever a estrutura administrativa de captação de recurso existente na
PMMG, faz-se necessário destacar três pontos. O primeiro refere-se à delimitação
desta pesquisa, que adota o Governo Estadual como referência para comparação
das estruturas administrativas e alternativas de captação de recursos na Polícia
Militar.
Logo, não são tratados nesta seção os recursos captados pela PMMG via convênios
com os municípios mineiros, já que a rotina do Governo caminha em sentido
inverso, ou seja, repassa recursos para os municípios. Também não serão
abordadas as transferências orçamentárias dos demais órgãos do Estado para a
organização, já que se referem a recursos do próprio tesouro estadual, não se
constituindo assim, pela perspectiva governamental, em uma forma de captação de
recursos.
O segundo ponto se refere à delimitação da pesquisa na PMMG, que adota as
estruturas administrativas e estratégias do nível de direção geral da organização,
logo, não aborda possíveis iniciativas relacionadas ao tema, existentes entre as
unidades encarregadas das atividades de apoio e fim.
O terceiro ponto de destaque refere-se à identificação das pessoas entrevistadas
neste estudo, as quais foram tratadas, ao se utilizar informações por elas prestads,
por meio de códigos iniciados pela letra “E”, seguido do número da entrevista
realizada, conforme consta na metodologia desta pesquisa.
Assim, desde meados da década de 1980, como salienta E8, em função da crise
econômica vivida pelo Estado brasileiro, a PMMG vê, ano após ano, diminuírem os
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investimentos para reposição das perdas decorrentes da depreciação natural do
patrimônio organizacional, o que faz com que a organização chegue ao final da
década de 1990 em uma difícil situação financeira (falta de recursos para
manutenção de viaturas e instalações prediais, salários defasados e até mesmo
atrasados, falta de credibilidade perante fornecedores, dentre outras dificuldades).
No caso da PMMG, em função de sua missão, os reflexos desse processo de
depreciação, são sentidos, dentre outros aspectos, pela diminuição da capacidade
de resposta aos problemas criminais e de desordem, refletindo-se no aumento das
taxas de criminalidade, violência e insegurança (E8).
Diante desse cenário e com o propósito de retomar o desenvolvimento
organizacional por meio de investimentos e ampliar a capacidade de resposta às
demandas da sociedade, “a PMMG visualiza no Governo Federal uma possibilidade
de captar recursos a partir da criação da lei do Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP)” (E8), o que pode ser percebido por meio do Art. 1º da Lei Federal
nº 10 201, de 14 de fevereiro de 2001, que demonstra o propósito da União de
financiar projetos na área de segurança pública.
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo
Nacional de Segurança Pública – FNSP, com o objetivo de
apoiar projetos de responsabilidade dos Governos dos Estados
e do Distrito Federal, na área de segurança pública, e dos
Municípios, onde haja guardas municipais (BRASIL, 2001 destaque
nosso).

Para aproveitar essa oportunidade, “a PMMG criou em 2002, no âmbito do EstadoMaior, e subordinado à Seção de Logística e Tecnologia (PM/4), a Assessoria de
Obras e Projetos” (E8), com a missão de identificar as principais demandas
organizacionais passíveis de captação de recursos, via lei do FNSP, elaborar
projetos e atrair esses investimentos para a organização.
Ressalta-se que, embora a Assessoria de Obras e Projetos tenha passado a
desempenhar este papel de captação de recursos, sua existência não se encontrava
formalizada, e assim permanece, até a atualidade, de acordo com o Art. da
Resolução nº 3 654, de 23 de março de 2002, que define a organização das Seções
do Estado-Maior da PMMG.
Art. 15. A PM/4 é a Seção do EMPM responsável pela assessoria
no que se refere à tecnologia e logística.
Parágrafo único - As atividades da PM/4 são desenvolvidas nos
seguintes campos de suprimento e manutenção de:
I - Armamento, munição e apetrechos operacionais;
II - Motomecanização;
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III - Intendência e fardamento;
IV - Subsistência e saúde;
V - Informática e telecomunicações;
[...] (MINAS GERAIS, 2002).

Ao detalhar a forma de apresentação dos projetos para liberação de recursos, o
Governo Federal passou a exigir a elaboração do Projeto Básico e do Plano de
Trabalho, que são instrumentos que induzem à especificação detalhada do que se
pleiteia.
Para recebimento de recursos que estejam previstos no orçamento
da União, o órgão ou entidade estadual ou municipal deve
elaborar o Projeto Básico, de acordo com orientações do
concedente, e o Plano de Trabalho e apresentá-lo na sede do
órgão federal descentralizador dos recursos (BRASIL, 2006, p. 16
destaque nosso).

Estes instrumentos, de acordo com E8, eram elaborados pela Assessoria de Obras
e Projetos da PM/4, em parceria com os demais órgãos da estrutura da PMMG que
seriam beneficiados pelos recursos.
Desta forma, o Projeto Básico e o Plano de Trabalho passam a ser o principal
produto da Assessoria de Obras e Projetos para fins de captação de recursos junto
a União.
Nesse período, “a Seção de Obras e Projetos também se encarregava da
negociação com o Governo Federal, durante o processo de análise, ajustes e
aprovação dos projetos, que antecedem a formalização dos convênios” (E8).
Após a aprovação do projeto, E8 esclarece que a parte formal de celebração do
convênio, monitoramento de sua execução e prestação de contas, ficava a cargo da
PM/6. Essas atribuições são respaldadas pelo Art. 4º da Instrução nº 001, de 08 de
setembro de 1998.
Art 4º - Compete à 6ª Seção do EMPM (PM6) estudar, planejar e
propor medidas e ações com vistas a:
I - Coordenar a celebração de convênios da PMMG com outros
órgãos estaduais, municipais ou federais e instituições civis,
assinados pelo Comandante-Geral;
[…] (MINAS GERAIS, 1998).

A partir de 2009, a PM/6, como destaca E8, assume o papel da Assessoria de Obras
e Projetos da PM/4, no que se refere à captação de recursos. Porém, verifica-se, por
meio do Art. 4º da Instrução nº 001, de 08 de setembro de 1998, e do Art. 16 da
Resolução nº 4 029, de 18 de junho de 2009, que não há previsão formal dessa
competência.
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Art. 16 Para celebração de convênios, acordos, ajustes e
instrumentos congêneres e de seus respectivos Termos Aditivos e
Reformulações, que envolvam situações previstas no artigo 3º
desta Resolução, as Unidades interessadas, após estabelecer
entendimentos prévios com a concedente, deverão:
[…]
III – encaminhar o processo para o EMPM6 até trinta dias antes
da data prevista para o início do evento.
§ 1º. Recebido o processo, a PM6 providenciará a avaliação das
demais Seções do EMPM, sempre que necessário, quando então
procederá a avaliação final, por meio de Nota Técnica, para
deliberação junto ao Comandante Geral.
[…]
§ 4º. Os processos de convênios, acordos, ajustes e
instrumentos congêneres citados no caput deste artigo se não
aprovados pelo EMPM, deverão ser devolvidos à Unidade
interessada para retificação ou complementação de informações
[...].
[...] (MINAS GERAIS, 2009b destaque nosso).

A PM/6 permanece desempenhando este papel, como relata E8, apenas até 2010,
quando volta a atuar, somente na fase de formalização e celebração dos convênios
propostos pelas diversas unidades da PMMG.
Ainda em 2009, a Polícia Militar, por meio do Art. 4º da Resolução nº 4 029, de 18
de junho de 2009, formaliza a competência para celebrar convênios via
transferências voluntárias na organização, atribuindo-a a todos os Comandantes do
nível intermediário16.
Art. 3º É da competência exclusiva do Comandante-Geral a
celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos
congêneres com órgãos e entidades da Administração Pública, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda com entidades
privadas [...]:
[…]
Parágrafo Único. Fica subdelegada ao Chefe do EMPM, na
condição de substituto eventual, a competência estabelecida neste
artigo.
Art. 4º Fica subdelegada aos Comandantes, Diretores e Chefes
em nível de Comando Intermediário a competência para a
celebração de convênios, acordos, ajustes e instrumentos
congêneres com órgãos da Administração Pública direta ou
indireta, nas esferas Federal, Estadual, do Distrito Federal e
Municipal, ou organizações particulares, desde que não conflitem
com o artigo anterior [...] (MINAS GERAIS, 2009b destaque nosso).

Desta forma, ao se analisar o Art. 3º, combinado com o Art. 16 da Resolução nº 4
029, de 18 de junho de 2009, percebe-se que a busca de oportunidades de
captação de recursos para a organização, é descentralizada para todo o nível
intermediário.
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O nível intermediário da PMMG é integrado pelas seguintes unidades: Auditoria Setorial; Assessoria
Institucional; Assessoria Extraordinária da Copa; Assessoria de Desenvolvimento Organizacional;
Corregedoria da Polícia Militar; Academia de Polícia Militar; 09 Diretorias; 18 Regiões de Polícia Militar
e Comando de Policiamento Especializado.
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De acordo com E8, a Assessoria de Gestão para Resultados (AGR), criada em
2009, por meio do Art. 2º da Resolução nº 3 986, de 16 de setembro de 2008,
inclusive recebendo alguns dos policiais militares que participaram da estruturação
da captação de recursos na PM/4, assume esse papel centralizador da atividade de
captação de recursos na Polícia Militar, por meio do Núcleo de Gestão de Projetos.
Em 2012, por meio do Art. 2º da Resolução nº 4 213, de 01 de junho de 2012, a
AGR passa a chamar-se Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO),
quando também é elevada ao nível de comando intermediário.
Art. 2º - Alterar a denominação da Assessoria de Gestão Para
Resultados (AGR) para Assessoria de Desenvolvimento
Organizacional (ADO) e elevar sua categoria do nível 5 (Btl / Cia
Ind) para nível 4 (RPM / Diretoria) no SMAP (MINAS GERAIS,
2012b).

Ao se analisar as competências da ADO, constata-se, por meio § 5º, Art. 11 da
Resolução nº 4 029, de 18 de junho de 2009, combinado com o Art. 2º da Resolução
nº 4 213, de 01 de junho de 2012, que a ela compete efetuar a avaliação das
propostas de convênios apresentadas pelas várias unidades da PMMG, quando
envolverem recursos de órgãos estaduais e da União.
Art. 11 A proposta de convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere que contemple transferência de recursos financeiros
para a PMMG deverá estar acompanhada do respectivo projeto
básico e plano de trabalho.
[…]
§ 5º. Projetos que visem à celebração de convênios envolvendo a
transferência de recursos financeiros de órgãos e entidades
públicas da esfera federal e estadual para a PMMG serão
submetidos à avaliação prévia da Assessoria de Gestão para
Resultados (AGR) (MINAS GERAIS, 2009b).

Compete também à Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, de acordo com
previsão contida no Art. 3º da Resolução nº 3 986, de 16 de setembro de 2008,
assessorar o comando da PMMG na análise de viabilidade e gestão de projetos da
organização.
Art. 3º Compete à Assessoria da Gestão para Resultados:
I – assessorar na coordenação do planejamento estratégico, na
gestão de projetos e na gestão para qualidade na PMMG;
[…]
III – avaliar tecnicamente a viabilidade e o alinhamento de
propostas de projetos a serem implementados pela PMMG,
com base na análise de riscos e aplicação de melhores práticas,
conforme normas e padrões estabelecidos;
IV – orientar tecnicamente equipes de trabalho sobre a
elaboração e a gestão local de projetos, oferecendo suporte,
treinamento para os gerentes de projetos e as respectivas equipes;
[...] (MINAS GERAIS, 2008).
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Assim, percebe-se, em relação às competências da ADO, a possibilidade, por meio
de interpretação, de vinculação da captação de recursos ao inciso primeiro, quando
trata da competência para “assessorar na gestão de projetos”.
Ao se reportar ao contexto que induziu à mudança da estrutura de captação de
recurso na PMMG, da PM/4 para a ADO, E8 aponta como fator determinante, o êxito
alcançado pela Assessoria de Obras e Projetos, que agregou significativo valor a
área logística da organização e foi percebido como um exemplo a ser ampliado para
suas demais áreas (pessoal, inteligência, emprego operacional, comunicações,
dentre outras).
Ressalta-se que “a Assessoria de Obras e Projetos da PM/4 permanece até a
presente data, exercendo a atividade de captação de recursos para a área logística
da organização” (E9).
Esta atuação “se dá a partir da identificação das principais necessidades logísticas e
de tecnologia para a PMMG, com base nas quais a PM/4 se encarrega de elaborar
projetos que especifiquem as demandas e justificativas envolvidas” (E9), a fim de
conseguir os recursos necessários, utilizando-se para tanto, também dos convênios
com a União.
O efetivo que integra as estruturas administrativas do nível estratégico da PMMG,
responsáveis pelo processo de captação de recursos, via convênios com a União,
de acordo com E8 e E9, são os seguintes:
•

Assessoria de Obras e Projetos da PM/4: 01 Major e um Sargento.

•

Núcleo de Gestão de Projetos da ADO: 01 Major e 01 Sargento, embora a

previsão, de acordo com a Resolução nº 4 213, de 01 de junho de 2012, seja de 3
sargentos.
Em relação às competências identificadas por E8 e E9, como necessárias para
atuação na captação de recursos para a PMMG, por meio de convênios com o
Governo Federal, foram listadas as seguintes:
•

conhecimentos acerca de gestão e elaboração de projetos;

•

conhecimentos acerca de gestão estratégica;

•

conhecimentos sobre orçamento e finanças públicas;

•

elevada capacidade de comunicação e negociação;
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•

visão sistêmica da organização;

•

iniciativa; e

•

capacidade de operar o Sistema de Convênios do Governo Federal

(SICONV).
No que se refere aos resultados alcançados pela estrutura administrativa descrita,
em relação à captação de recursos via convênios, serão utilizados para
demonstração, dados do período 2003-2006, já que não se conseguiu, até a
conclusão deste estudo, acesso aos dados do período delimitado (2003-2012).
A fim de demonstrar parte do retorno obtido pela PMMG, a partir da estrutura
administrativa de captação de recursos via convênios com a União, verifica-se que,
por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, como demonstra
Dias

(2008,

p.

128),

no

período

2003-2006,

a

Polícia

Militar

captou

aproximadamente R$ 20,5 milhões de reais.
Com vistas ao aprimoramento do desempenho organizacional na captação de
recursos via convênios, E8 destaca a necessidade de se investir na produção de
conhecimentos em elaboração e gestão de projetos na organização, bem como
destinar-se ao menos um profissional por alternativa a se trabalhar. Na mesma linha,
E9 identifica a necessidade de sistematização dos processos e conhecimentos,
permitindo a continuidade das ações e transmissão dos conhecimentos acumulados
por quem atua na tarefa de captar recursos.
A estrutura administrativa do nível de direção geral da PMMG envolvida na captação
de recursos via convênios, é representada de acordo com a FIGURA 4.
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FIGURA 4 – Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos, via
convênios com a União, na Polícia Militar de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.

3.2.2 Captação de recursos via emendas parlamentares
No que se refere à captação de recursos via emendas parlamentares, de acordo
com E9, a Assessoria de Obras e Projetos da PM/4, atua de forma passiva, ou seja,
quando é procurada diretamente, ou via Assessoria Institucional da PM, por algum
parlamentar interessado em repassar recursos de emendas para a PMMG, no que
se refere à área logística ou de tecnologia, elabora projeto e, por vezes, propostas
de emendas para atender a oportunidade.
A partir da procura à PMMG por parte de parlamentares da bancada mineira,
destaca E9 que a interlocução é coordenada pela Assessoria Institucional, a qual,
em parceria com a ADO ou PM/4, de acordo com o objeto a ser realizado, coloca o
parlamentar interessado em contato com o comando da unidade a ser beneficiada,
com vistas a viabilizar a transferência dos recursos.
“Quando o recurso da emenda alinha-se com os projetos estratégicos da PM, a
interlocução se dá entre a ADO e a Assessoria Institucional” (E8). Em se tratando de
emendas direcionadas a projetos de tecnologia ou logística, destaca E9 que a PM/4
atua em conjunto com a Assessoria Institucional no processo de negociação.
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Caso haja sucesso na proposição da emenda por parte do parlamentar, como
aponta E8 e E9, a PM/6 é envolvida no processo, a fim de que seja dada
continuidade e o recurso seja descentralizado para a unidade a ser beneficiada.
Dessa forma, verifica-se que não existe um processo institucionalizado de captação
ativa de recursos, via emendas parlamentares, por parte da PMMG. A captação
ativa pressupõe a adoção, pela organização, de iniciativa no processo de buscar
junto à bancada parlamentar mineira, estadual ou federal, a destinação de recursos
de emendas parlamentares para realização dos projetos organizacionais.
No que se refere à estrutura administrativa e à equipe de profissionais envolvidos na
captação de recursos via emendas parlamentares, é a mesma utilizada para os
convênios com a União, acrescida da Assessoria Institucional, por meio do próprio
chefe, já que ele atua no processo de negociação com os parlamentares, em nome
da PMMG.
Em relação às competências identificadas por E8 e E9, como necessárias para
atuação na captação de recursos para a PMMG, por meio de emendas
parlamentares, foram listadas as seguintes:
•

conhecimentos acerca de gestão e elaboração de projetos;

•

elevada capacidade de comunicação e negociação;

•

visão sistêmica da organização; e

•

iniciativa.

No que se refere aos resultados alcançados pela PMMG em termos de captação de
recursos, via emendas parlamentares, entre 2003-2012, que se prestam a indicar o
retorno obtido a partir da criação da estrutura administrativa que atua nesta área, a
organização captou aproximadamente R$ 2.72 milhões de reais17.
A estrutura administrativa do nível de direção geral da PMMG envolvida na captação
de recursos via emendas parlamentares, é representada de acordo com a FIGURA
5.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17

Dados fornecidos pela Seção de Coordenação Administrativa do Estado-Maior (PM6), em fevereiro
de 2013, com base no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF).
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FIGURA 5 – Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos, via
emendas parlamentares, na Polícia Militar de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.

3.3 Estruturas administrativas e alternativas de captação de recursos no
Governo mineiro
Embora se tenha caracterizado as estruturas administrativas e alternativas de
captação de recursos da PMMG a partir do primeiro critério, devido à complexidade
da estrutura governamental, que estabelece relações entre vários órgãos na
execução de uma mesma alternativa de captação, optou-se por inverter o padrão na
caracterização do Governo.
3.3.1 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Diretoria Central de Avaliação
de Projetos e Captação de Recursos
A SEPLAG, que tem por finalidade exercer a coordenação da estratégia
governamental, possui entre suas competências, conforme previsão contida no Art.
2º do Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011, a garantia da
execução do planejamento estratégico do Governo (PMDI e PPAG); a proposição e
difusão de ações voltadas para a modernização da Administração Pública Estadual;
a simplificação dos processos organizacionais do Estado e a supervisão técnica das
parcerias entre o Poder Executivo e as organizações da sociedade civil.
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Para desdobrar as atribuições da SEPLAG, em especial no que se refere à
manutenção do equilíbrio fiscal para execução do planejamento estratégico do
Governo, existe em sua estrutura orgânica a Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Qualidade do Gasto (SPOQG), a partir de previsão contida nos art. 4º
e art. 11 do Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011, a qual atua na
coordenação das políticas e planos do Governo, com vistas a assegurar a
sustentabilidade fiscal, ampliar a produtividade dos recursos e promover economia e
eficiência na realização do gasto público.
Alinhada à necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal do Estado e
simultaneamente com a obrigação de garantir a execução da estratégia de Governo,
surge a demanda por diversificar os recursos e fontes de financiamento que
sustentam as políticas públicas, logo, a Superintendência Central de Coordenação
Geral (SCCG) integra a estrutura da SPOQG com as seguintes competências legais:
Art. 16. A Superintendência Central de Coordenação Geral tem
por finalidade promover a integração, a eficiência e a eficácia das
iniciativas,
dos
programas
e
projetos
governamentais,
especialmente os transversais ou intersetoriais, competindo-lhe:
[…]
IV - captar recursos para o Estado, em parceria com outros
órgãos e entidades do Poder Executivo estadual;
[…]
VI - acompanhar convênios de entrada e instrumentos
congêneres de captação de recursos no Estado;
VII - coordenar o monitoramento de operações de crédito;
[…] (MINAS GERAIS, 2011b destaque nosso).

Logo abaixo da SCCG na estrutura da SEPLAG, com o objetivo de operacionalizar
suas atribuições, e com amparo no Art. 4º do Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de
dezembro de 2011, é prevista a Diretoria Central de Avaliação de Projetos e
Captação de Recursos (DCAP), que é o setor da secretaria incumbido da articulação
com os demais órgãos do Estado, de acordo com os conceitos de Sistemas
Estaduais e Redes de Desenvolvimento Integrado, para a captação de recursos, por
meio de emendas parlamentares; do Programa de Aceleração do Crescimento; dos
convênios com o governo federal, ou operações de crédito nacionais18, conforme
competências previstas nos incisos.
Nesse sentido, é finalidade da DCAP a promoção da captação de recursos para o
Estado, em parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo.
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A captação pela via das operações de crédito nacionais atualmente saiu da DCAP e consituiu-se, a
partir de 2013, em uma estrutura separada, vinculada ao Gabinete da SEPLAG, nomeada
Coordenação da Execução da Operações de Crédito.
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Art. 17. A Diretoria Central de Avaliação de Projetos e Captação
de Recursos tem por finalidade promover a qualidade da
iniciação de projetos, a intersetorialidade e a complementariedade
entre projetos e propiciar a captação de recursos para o Estado,
em parceria com os órgãos e entidades do Poder Executivo
estadual, competindo-lhe:
I - estabelecer padrões de qualidade e apoiar tecnicamente os
órgãos e entidades da Administração Pública estadual na iniciação
de projetos;
II - identificar e negociar recursos técnicos e financeiros, públicos
ou privados, exclusivamente de origem nacional, para programas e
projetos de interesse do Estado;
III - acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento Geral
da União e intervir a favor do Estado, analisando e gerando
informações estratégicas;
IV - coordenar o monitoramento da execução de operações de
crédito; e
V - estabelecer medidas, em sua área de atuação, para que os
órgãos e entidades do Poder Executivo estadual estejam aptos e
preparados para captar recursos junto à União e demais agentes
financiadores (MINAS GERAIS, 2011b destaque nosso).

Assim, pode-se dizer que a DCAP é o principal interlocutor do Estado no incentivo e
coordenação das citadas estratégias de captação de recursos, atuando em parceria
nesta atribuição, principalmente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico e a Governadoria do Estado, além de contar com apoio técnico da
Secretaria de Estado de Fazenda, no que se refere, principalmente, à legislação
fiscal, limites orçamentários e viabilidades financeiras do Estado para obtenção de
financiamentos.
Essa diretoria foi criada, de acordo com E1, no ano de 2005, ainda sem a expressão
Captação de Recursos em seu nome, com duas propostas principais, ou seja, atuar
como uma estrutura especializada na gestão e elaboração de projetos estratégicos
no âmbito do Estado, e constituir-se em um canal de comunicação constante com a
bancada mineira federal, a fim de atrair o maior número possível de emendas
parlamentares para o Estado.
Após criada a DCAP e com o início dos trabalhos, E1 destaca que seus funcionários
constataram que, para viabilizar as emendas parlamentares haveria necessidade de
elaborar projetos que contemplassem as exigências federais, surgindo assim,
demanda para capacitar a equipe da Diretoria para desenvolverem esta tarefa.
A partir de 2009, como afirma E1, a DCAP realizou uma pesquisa junto aos órgãos e
entidades estatais para mensurar o grau de maturidade quanto à elaboração de
projetos e, já a partir de 2010 iniciaram a capacitação tanto dos integrantes da
Diretoria como, em alguns eventos, de representantes de vários órgãos do Estado.
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Dentre os cursos realizados pela equipe da DCAP, como salienta E1, estão os
seguintes: Avaliação Socioeconômica de Projetos, ministrado por consultoria
argentina; Avaliação e Gerenciamento de Projetos, pela Fundação João Pinheiro;
Treinamentos internos em avaliação de projetos; Avaliação Socioeconômica de
Projetos pela Fundação Itaú Social; Gestão e Avaliação de Políticas Públicas, pela
Fundação Getúlio Vargas; Regularidade fiscal e cursos relacionados à utilização do
SICONV.
A partir deste processo de capacitação, segundo E1, a DCAP desenvolveu
competências para induzir e apoiar o processo de elaboração de projetos junto às
outras secretarias do Estado, o que colaborou para diminuir a incidência de algumas
das dificuldades existentes no processo, que são:
•

prazo reduzido com que alguma das oportunidades de recursos são

divulgadas pelos entes financiadores;
•

alinhamento entre o que é demandado pelo Governo Federal e os projetos

elaborados;
•

ausência de protocolos para alinhar os projetos do Estado às exigências

normativas do Governo Federal, o que foi contornado com o Framework de
Projetos19.
Nesse contexto, a partir do ano de 2011, como destaca E1, a Diretoria incorporou a
seu nome a expressão Captação de Recursos, com vistas a abranger os aspectos
totais de seu escopo de atuação, internamente se estruturou em três núcleos: (a)
Captação de Recursos, (b) Avaliação de Projetos e (c) Controle da Adimplência.
O núcleo de captação de recursos é, como afirma E1, o responsável direto, perante
a diretoria, pelo fomento e controle de ações relacionadas à captação, seja por meio
de convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares ou pelo Programa de
Aceleração do Crescimento e, embora ele seja o principal responsável pela
atividade, os demais também participam ativamente da captação.
Quanto à composição da equipe responsável pela captação de recursos na DCAP,
E1 afirma que é composta por cinco servidores assim divididos: 01 Diretora, que
coordena todas as atividades; 01 técnico responsável pelo Núcleo de Captação de
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Metodologia de avaliação prévia de projetos, que objetiva propor melhorias para as propostas de
projetos elaborados no âmbito do Estado de Minas Gerais, a partir de sua estruturação (MINAS
GERAIS, 2011e, p. 5).
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Recursos, apoiado por um estagiário e 01 Técnico Responsável pelo Núcleo de
Avaliação de projetos, também apoiado por um estagiário. Também existe mais um
técnico responsável pelo Núcleo de Controle da Adimplência, que, quando
necessário, atua na captação ou avaliação de projetos.
Embora atualmente sejam estes os recursos humanos disponíveis, E1 destaca que
normalmente existem mais três servidores na diretoria.
Para sistematizar a atuação desses servidores, diante do grande volume de serviços
da diretoria, E1 complementa sua abordagem explicando que as Redes de
Desenvolvimento Integrado, previstas no PMDI foram divididas entre os três técnicos
da DCAP, de forma tal que cada um deles é responsável tanto pela prospecção de
oportunidades para os órgãos das redes que ficaram sob sua responsabilidade,
quanto pelo contato com tais órgãos com o objetivo de informar sobre a
oportunidade; nos casos em que for necessário, apoiar na elaboração e alinhamento
do projeto com a oportunidade identificada; apoiar na negociação e monitorar o
desenvolvimento após aprovação.
Em relação às competências necessárias para o desempenho das atividades de
captação de recursos da DCAP, E1 aponta as seguintes: conhecimentos acerca de
gestão de projetos públicos, captação de recursos e orçamento público, além de
habilidades como boa capacidade de comunicação e negociação.
A operacionalização da captação de recursos por meio das estratégias de
convênios, PAC e emendas parlamentares, se dá, de acordo com E1, da seguinte
forma:
a)

convênios com a União, via SICONV

A equipe da DCAP monitora, diariamente, o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV), no Portal dos Convênios,
com o objetivo de identificar oportunidades de captação de recursos por meio de
transferências voluntárias20 dos ministérios ou órgãos similares do Governo Federal,
que possam financiar ações ou projetos alinhados com o planejamento estratégico
do Estado ou de seus órgãos.
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De acordo com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, transferência voluntária
é “a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação,
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao SUS”.
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Em decorrência da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, que
regulamenta o funcionamento do SICONV, o monitoramento de oportunidades
ocorre com maior intensidade, nos meses de março e abril, já que o Governo
Federal deve divulgar, anualmente, até 60 dias após publicação da Lei Orçamentária
Anual (aprovada normalmente no mês de dezembro), os programas que serão alvo
de transferências voluntárias.
Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública federal que
pretenderem executar programas, projetos e atividades que
envolvam transferências de recursos financeiros deverão divulgar
anualmente no SICONV a relação dos programas a serem
executados de forma descentralizada e, quando couber, critérios
para a seleção do convenente ou contratado.
§ 1º A relação dos programas de que trata o caput será divulgada
em até sessenta dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual e
deverá conter:
I - a descrição dos programas;
II - as exigências, padrões, procedimentos, critérios de elegibilidade
e de prioridade, estatísticas e outros elementos que possam
auxiliar a avaliação das necessidades locais; e III - tipologias e
padrões de custo unitário detalhados, de forma a orientar a
celebração dos convênios e contratos de repasse.
§ 2º Os critérios de elegibilidade e de prioridade deverão ser
estabelecidos de forma objetiva, com base nas diretrizes e
objetivos dos respectivos programas, visando atingir melhores
resultados na execução do objeto, considerando, entre outros
aspectos, a aferição da qualificação técnica e da capacidade
operacional do convenente ou contratado (BRASIL; BRASIL;
BRASIL 2008).

Esta estratégia denomina-se captação direta, de acordo com definição apresentada
pela Diretoria Central de Avaliação de Projetos e Captação de Recursos.
Denomina-se captação direta de recursos a obtenção de recursos
provenientes de transferências voluntárias do Governo Federal,
através de convênios ou instrumentos similares, cujo processo de
negociação tenha origem a partir da iniciativa do Governo Estadual
(através de seus órgãos e entidades), após identificação de uma
oportunidade (MINAS GERAIS, 2011 f, p. 47).

O prazo legal de sessenta dias para divulgação dos programas que serão
executados por meio de transferências voluntárias, via convênio com a União, de
acordo com o Art. 4º, § 1º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008,
permite que a DCAP, por meio da equipe de convênios, como prevê Minas Gerais
(2011f, p.50), pesquise dentre todas as oportunidades disponíveis no SICONV,
aquelas que se alinham com as ações e estratégias prioritárias do Estado, definidas
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e no Planejamento Plurianual de
Ação Governamental, e, a partir disso, possa fazer contato com os órgãos do estado
para elaboração e submissão dos projetos aos recursos.
Considerando-se que o prazo para votação do orçamento, via de regra, encerra-se
até 22 de dezembro, por ocasião do término da sessão legislativa, este esforço para
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seleção de oportunidades de captação via SICONV é desenvolvido pela
DCAP/SEPLAG, de acordo com Minas Gerais (2011f, p.50), entre os meses de
março e abril, de acordo com a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), que
normalmente ocorre em dezembro.
Como a maior parte dos programas de transferência voluntária de recursos
disponibilizados no SICONV, tem prazo final para recebimento de propostas definido
a partir do início do segundo semestre, existe um período de abril a junho, para
elaboração de projetos alinhados com as diretrizes dos respectivos programas, no
caso de interesse por parte dos órgãos estaduais (MINAS GERAIS, 2011f, p. 50).
Ressalta-se que, de acordo com a experiência adquirida ao longo do processo de
coordenação desta estratégia de captação de recursos, E1 destaca que a DCAP
constatou que alguns Ministérios não observam o prazo de dois meses após a
aprovação do orçamento para divulgar os programas que serão realizados por meio
de transferências voluntárias, fazendo-o a qualquer época, circunstância que levou a
diretoria a monitorar diariamente o SICONV.
Identificadas as oportunidades, a equipe de convênios da DCAP, por meio de um de
seus integrantes, como descreve E1, busca relacioná-las a um ou mais dos projetos
estratégicos do Estado, a fim de promover o alinhamento da oportunidade com a
estratégia estadual. Caso não consiga promover este alinhamento, os membros da
equipe recorrem ao núcleo de gestão da estratégia governamental (Gestão
Estratégica de Recursos e Ações do Estado – GERAES), para identificar algum
projeto ou ação estratégica do Estado que se relacione com o escopo do
financiamento previsto na oportunidade identificada.
Feito o alinhamento estratégico entre oportunidade e demanda do Estado, E1
esclarece que a equipe de convênios elabora um informativo e envia para os
representantes das Redes de Desenvolvimento Integrado do Estado, dentre as
quais está a Rede de Defesa e Segurança, cujo representante perante a SEPLAG é
a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado de Defesa
Social.
A partir desse envio, a expectativa da DCAP, de acordo com E1, é de que as redes,
por meio de seus respectivos órgãos, e observando as ações setoriais da estratégia
governamental, elaborem projeto(s) capaz(es) de captar o recurso em questão.

	
   60	
  
Embora seja raro, caso a equipe de convênios e o GERAES não identifique
alinhamento entre a oportunidade e a estratégia do Estado, de acordo com E1,
ainda assim ela é constada no informativo e encaminhada para as Redes de
Desenvolvimento Integrado, para que cada órgão tenha também a oportunidade de
identificar possíveis demandas que possam ser contempladas com o recurso,
mesmo que não estejam entre os projetos prioritários da estratégia do Estado,
desde se enquadrem no escopo do recurso, o que pode gerar condições para a
substituição de fonte.
“A substituição de fonte ocorre quando o objeto celebrado em um
convênio seria, antes desse acordo, financiado com recursos
previstos no Orçamento Estadual. Sua vantagem consiste na
redução da despesa para o tesouro estadual, possibilitando o
investimento em outras políticas públicas” (MINAS GERAIS, 2011f,
p. 48).

Embora venha apresentando bons resultados, esta forma de atuação, como enfatiza
E1, ainda não é considerada a ideal pela DCAP, já que parte de uma premissa
passiva (Captação Passiva), na qual o Estado atua de acordo com o que foi
disponibilizado pelo Governo Federal.
As principais desvantagens da captação passiva, listadas por E1, são: (I) obriga o
Estado a trabalhar com prazos muito curtos, a partir da divulgação dos editais ou
emendas parlamentares no SICONV, ocasionando perdas de algumas das
oportunidades ofertadas; (II) sujeita o Estado à concorrência por recursos com
outros entes federados, de acordo com os critérios definidos nos editais ou
emendas; e (III) gera sobrecarga de tarefas da equipe técnica, podendo induzir ao
não aproveitamento da mesma.
Como perspectiva futura, visando o aprimoramento contínuo das ações, é intenção
da DCAP, mencionada por E1, desenvolver uma lógica de captação ativa, o que
pressupõe um conjunto de passos a serem dados.
-

disseminar uma cultura de projetos em todos os órgãos do Estado;

-

ampliar 21 a quantidade de servidores, em todos os órgãos estaduais,

habilitados a elaborar projetos alinhados com as exigências do Governo Federal;
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A perspectiva de ampliação pressupõe a existência, em todos os órgãos do Estado, das Assessorias
de Gestão Estratégica para Resultados ou estruturas similares, as quais tiveram seu efetivo treinado
pela SEPLAG, em parceria com a Fundação João Pinheiro, em elaboração de projetos, gestão
estratégica, choque de gestão, finanças públicas e outros conteúdos essenciais ao alinhamento das
organizações com a estratégia governamental.
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-

induzir, em cada órgão estatal, um processo de mapeamento e priorização

de necessidades e problemas, seguido da elaboração de projetos capazes de
superar tais demandas;
-

criar um banco de projetos, na DCAP/SEPLAG, a fim de que a diretoria

possa alinhar as demandas com a estratégia do Estado e também a do Governo
Federal, podendo agir de maneira proativa e procurar este último com oferta de
projetos que atendam tanto aos interesses do Estado, quanto da União.
b)

emendas parlamentares

Compete à equipe da DCAP, responsável pela captação de recursos via emendas
parlamentares, como salienta E1, monitorar a estruturação e definição do orçamento
do Governo Federal, bem como a definição das emendas parlamentares da bancada
federal de Minas no Congresso Nacional, com vistas a alinhar as emendas
propostas e os projetos e ações que integram a estratégia prioritária do Governo de
Minas.
Os esforços no monitoramento de oportunidades de recursos via emendas
parlamentares se concentra, basicamente, entre 31 de agosto e 22 de dezembro de
cada ano, já que este é o período em que os parlamentares podem atuar sobre o
projeto de lei orçamentária apresentado pelo Poder Executivo, e propor emendas
(MINAS GERAIS, 2011e, p.51).
Esta demanda parte, de acordo com E1, do fato de que cada parlamentar da
bancada mineira (Deputados e Senadores) pôde destinar, apenas no ano de 2012,
quinze milhões de reais para emendas parlamentares22. Desta forma, considerando
que a bancada federal de Minas Gerais é composta por cinquenta e três Deputados
e três Senadores, fala-se em um potencial de R$ 840 milhões de reais que podem
ser vinculados à realização de projetos e ações alinhados com a construção da
visão de futuro do Estado (Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver), descrita em
Minas Gerais (2012a, p. 52).
Há de se ressaltar, como afirma Minas Gerais (2011e, p. 52), que não existem
vinculações ou limitações legais quanto à destinação dos recursos previstos para as
emendas parlamentares, logo, fica a critério de cada parlamentar, definir o município
e projeto a ser beneficiado, bem como o valor destinado, além da modalidade de
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O valor destinado a emendas parlamentares varia anualmente, a partir da definição do Orçamento da
União.
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execução (pelo Município, pelo Estado, diretamente pelo Governo Federal, via
OSCIP ou ainda, a definir após aprovação da respectiva emenda).
Com base nessa discricionariedade de cada parlamentar, E1 complementa que
surge um ambiente propício para atuação da equipe da DCAP/SEPLAG, juntamente
com os demais órgãos do Estado, como elementos indutores da destinação de
emendas da bancada federal mineira, a fim de tentar alinhar a destinação, às
prioridades do Estado.
Ao longo do processo de aprimoramento da captação de recursos via emendas
parlamentares, E1 ressalta que a DCAP/SEPLAG, a partir de 2009, passa a
envolver os órgãos do Estado na identificação de demandas relacionadas aos
projetos estratégicos de cada setor e a induzi-los a elaborar projetos para tais
demandas.
A partir dos projetos elaborados pelos órgãos, como ressalta E1, a DCAP elabora,
anualmente, o Portfólio de Projetos, vinculados às prioridades da estratégia
estadual, de tal forma que se busque constituir propostas pulverizadas por todas as
áreas do Estado, o que permite ampliar a oferta e as possibilidades de conciliação
dos interesses dos parlamentares com os projetos propostos.
O passo seguinte é a realização de diligências pela DCAP/SEPLAG, ou por outros
órgãos do Estado, junto aos integrantes da base de apoio do Governo mineiro na
bancada federal, para apresentar os projetos, a fim de despertar neles o interesse
por transformá-los em propostas de emendas parlamentares (E1).
O processo dessa estratégia elaborada a partir de 2009, como descreve E1, se dá
da seguinte forma:
•

julho - consulta e apoio técnico aos órgãos ou redes do Estado para a

identificação de demandas e elaboração de projetos;
•

agosto a dezembro – período de elaboração do orçamento federal do ano

seguinte, quando cada parlamentar, por meio de sua assessoria, e a assessoria
parlamentar de cada Ministério, buscam identificar ações do orçamento vigente que
não foram executadas e são passíveis de anulação para ceder lugar às emendas
parlamentares no orçamento seguinte;
•

agosto - alinhamento e priorização das propostas de projetos, por parte da

DCAP/SEPLAG e elaboração do portfólio de projetos;
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•

setembro e outubro - apresentação, detalhamento e entrega do portfólio de

projetos aos integrantes da bancada federal mineira;
•

novembro e dezembro – intensificação da negociação entre parlamentares e

Ministérios, a fim de adequar as emendas propostas quanto aos valores disponíveis
e interesses envolvidos. Nesse período a equipe da DCAP/SEPLAG atua na
realização de ajustes nos projetos propostos pelo Estado e aceitos pelos
parlamentares, em função das contingências decorrentes da negociação do
orçamento federal.
•

dezembro - votação do orçamento até dia vinte e dois e definição das

emendas aprovadas para o orçamento do ano seguinte.
•

janeiro a março - adequação do orçamento Estadual, por meio da

substituição de fontes, em decorrência dos recursos assegurados através de
emendas parlamentares no orçamento federal.
c)

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Em função da prioridade dada pelo Governo Federal para o PAC, bem como do
volume de recursos disponibilizados para o programa, ele se configura em uma
importante fonte para captação de recursos, como pode ser verificado em
informação disponibilizada em sua apresentação: “[...] o governo federal pretende
investir até 2014 um total de R$ 4 bilhões no Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas.”23
“O monitoramento do PAC pela DCAP ainda encontra-se em fase embrionária, e a
equipe busca desenvolver competências para lidar com esta alternativa de captação
de recursos” (E1).
O fato da equipe estar em processo de conhecimento do funcionamento do PAC, e
definição de estratégias para atuação, guarda relação com a constatação, feita por
E1, de que se trata de uma fonte de recursos que privilegia a desburocratização,
funciona fora do SICONV e possui poucas regras formalizadas e divulgadas,
induzindo um processo mais subjetivo de negociação, que até o momento não está
totalmente incorporado à rotina da DCAP/SEPLAG.
A norma que regulamenta as transferências voluntárias por meio do PAC é a Lei
Federal nº 11 578, de 26 de novembro de 2007, porém, ao analisá-la, verifica-se que
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Disponível em: Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/crackepossivelvencer/plano-integrado>
Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
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aborda o programa de forma geral, sem apresentar procedimentos operacionais
claros para acesso aos recursos disponíveis.
Art. 1º A transferência obrigatória de recursos financeiros pelos
órgãos e entidades da União aos órgãos e entidades dos Estados,
Distrito Federal e Municípios para a execução de ações do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC cuja execução
pelos entes federados seja de interesse da União observará as
disposições desta Lei (BRASIL, 2007).

Assim, em linhas gerais, o PAC possui as seguintes características destacadas por
E1:
•

é dividido em programas (Cidade Melhor; Comunidade Cidadã; Minha Casa

Minha Vida; Água e luz para todos; Transportes e Energia24), conforme se observa
na informação constante de sua apresentação por parte do Governo Federal.
[...] O dinheiro [do PAC] será aplicado em diversas ações de
políticas públicas integradas, em diversos setores como saúde,
educação, assistência social e segurança pública.[...]
Outro eixo do Plano será a prevenção por meio da capacitação de
profissionais de diferentes áreas sobre a questão do crack e outras
drogas. Educadores de escolas públicas [...] e segurança pública,
juízes, promotores e servidores do Poder Judiciário, [...] entre
outros, são o público alvo de cursos que preparam para a
prevenção do uso de drogas [...].
Na área de segurança pública, Polícias Federal e estaduais
trabalharão juntas em ações integradas de inteligência para
identificar e prender traficantes. Haverá maior foco nas rotas e
estados em que existir um número alto de apreensão de drogas,
[...]. Para garantir espaços urbanos seguros, o policiamento
ostensivo contará com centrais de monitoramento por vídeo,
conectadas a bases móveis e câmaras fixas espalhadas pelas
25
cidades.

•

funciona fora do SICONV e é gerenciado diretamente pelo Ministério ao qual

o programa específico se relaciona, o que pode ser confirmado por meio dos Art. 1º
e 2º, da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008.
Art. 1º Esta Portaria regula os convênios, os contratos de repasse e
os termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas
ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas,
projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a
transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social da União.
[…]
Art. 2º Não se aplicam as exigências desta Portaria:
[…]
V - às transferências para execução de ações no âmbito do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, regulamentadas
pela Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007.
[...]. (BRASIL; BRASIL; BRASIL 2008)
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Os programas do PAC 2, que demonstram as prioridades do Governo Federal são apresentados pelo
Ministério do Planejamento. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/>. Acesso em 17 de fevereiro de
2013.
25

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/crackepossiv elvencer/plano-integrado>, Acesso
em 18 de fevereiro de 2013.

	
   65	
  
•

Possui regras que podem se diferenciar de Ministério para Ministério, daí, a

importância da aproximação entre os órgãos estaduais e o Ministério que guarda
relação com sua atuação.
•

trabalha sem contrapartida em muitos casos e, quando a exige, normalmente

o faz em percentual inferior às previstas para os demais convênios com a União e
privilegia contrapartidas26 não-financeiras.
Em complementação às informações repassadas por E1, o Art. 3º da Lei Federal nº
11 578, de 26 de novembro de 2007, apresenta os requisitos que condicionam a
efetivação das transferências do programa.
Art. 3º As transferências obrigatórias para execução das ações do
PAC são condicionadas ao cumprimento dos seguintes requisitos
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios beneficiários, conforme
o constante de termo de compromisso:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da
conclusão das etapas ou fases programadas; e
VII - comprovação de que os recursos próprios para complementar
a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador, quando a ação compreender obra ou serviço de
engenharia.
§ 1º A aprovação formal pela União do termo de compromisso de
que trata o caput deste artigo é condição prévia para a efetivação
da transferência obrigatória. (BRASIL 2007)

No que se refere às ações relacionadas diretamente à segurança pública, o
Programa de Aceleração do Crescimento, em sua segunda versão (PAC-2), prevê,
por meio do programa “Crack, é possível vencer”, para o período 2011/2014, em
relação ao eixo “Autoridade – enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime
organizado”, intervenções em cracolândias. Para tanto, define diretrizes a serem
observadas pelos Estados interessados.
•
•

•

Articulação com as áreas de saúde e assistência social.
Fortalecimento das ações de inteligência e investigação,
em integração com as forças estaduais.
• Identificação e prisão de traficantes
• Ações integradas de inteligência entre
Polícia Federal e polícias estaduais.
Parcerias com estados e municípios para a promoção de
espaços urbanos seguros.
• Policiamento ostensivo por meio de:
• bases
móveis
com
videomonitoramento;
• câmeras de videomonitoramento fixo;

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26

É a parcela de recursos próprios que a entidade aplica na execução do objeto do
convênio. (OSASCO, 20__)
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centrais de videomonitoramento;
ações de capacitação de policiais para
atuação ostensiva.
• Articulação com Estados e Municípios para
revitalização
de
espaços
públicos
de
convivência comunitária.
27
Enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.
•
•

•

A partir dessas diretrizes, caso algum Estado pretenda captar recursos do PAC-2
para segurança pública, deverá elaborar projetos ou programas que com elas se
alinhem.
No que se refere à divulgação das oportunidades do PAC, E1 salienta que o
principal canal utilizado pelo Governo Federal é o envio de mensagens por parte dos
Ministérios, via e-mail, diretamente aos Governadores.
Em função dessa dinâmica, a equipe da DCAP, de acordo com E1, busca
sistematizar um canal de comunicação permanente e ágil com a Secretaria-Geral da
Governadoria, que acessa a caixa de e-mail do Governador, sendo que esta é uma
ação ainda em fase de aperfeiçoamento, para futura consolidação.
A demanda por este canal de comunicação decorre do fato de que, regra geral,
como enfatiza E1, o prazo entre o recebimento do e-mail que divulga a oportunidade
e a apresentação do projeto, é reduzido, assim, qualquer demora no fluxo da
informação até a DCAP e desta com o respectivo órgão cujo recursos se relacione,
pode resultar em perda da oportunidade.
Como ação de aperfeiçoamento contínuo a DCAP/SEPLAG, como destacado por
E1, pretende aprofundar os conhecimentos acerca do PAC, a fim de promover
alinhamento entre ele e os projetos e ações que integram a estratégia prioritária do
Estado, com vistas a desenvolver propostas que atendam tanto ao Governo Federal
quanto ao Estado de Minas Gerais e, a partir disso, criar uma pauta para ser
trabalhada junto aos respectivos Ministérios.
Outra ação de aperfeiçoamento da captação de recursos via PAC, assinalada por
E1 é a pretensão da DCAP de promover o estreitamento das relações entre os
órgãos do Estado com os Ministérios da União, visando o conhecimento dos critérios
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Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/crackepossivelvencer/pla no-integrado>. Acesso em 18 de
fevereiro de 2013 destaque nosso.
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para os programas do PAC e a adequação das ações de captação dos recursos
dele provenientes.
Com o objetivo de demonstrar o retorno produzido para o Estado de Minas Gerais, a
partir da estrutura administrativa criada para captar recursos pelas alternativas de
convênios com a União; emendas parlamentares e Programa de Aceleração do
Crescimento, os dados apresentados não utilizarão o PAC, vez que, “a DCAP ainda
não implementou um rotina de monitoramento dos recursos captados pelo
programa” (E1).
Em relação aos convênios com a União, no período 2003-2011, como salienta Minas
Gerais, (2012d, p. 8) o Estado recebeu aproximadamente R$ 4,18 bilhões de reais
em transferências voluntárias do Governo Federal, o que colocou Minas Gerais na
condição de sexto maior receptor de recursos da União, via transferências
voluntárias, com 5,24% do total repassado para os Estados.
Neste período, Minas Gerais foi o Estado que apresentou a segunda menor variação
anual de recursos repassados, ou seja, houve grande regularidade entre os valores
recebidos ano a ano, diferentemente dos demais Estados, que apresentaram
variações a ordem de até 80% no período. Logo, a DCAP/SEPLAG atribui essa
constância a fatores como: manutenção do Estado em situação de adimplência
financeira; observância às exigências prévias para desembolso; boas práticas de
gestão e regularidade na prestação de contas, fatores esses que estão relacionados
ao papel da Diretoria (MINAS GERAIS, 2012d, p. 8).
No que se refere às emendas parlamentares, os dados se referem às emendas
individuais, já que a Diretoria não fazia, até 2012, o acompanhamento de emendas
de bancada ou regionais.
Neste contexto, foram formalizados mais de 100 convênios oriundos de emendas
parlamentares, totalizando aproximadamente R$ 90 milhões de reais28, via emendas
parlamentares, entre 2009 e 2012, captados pelo Estado de Minas Gerais.
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Os dados apresentados podem variar em relação aos valores efetivamente repassados para o
Estado em decorrência do Decreto presidencial nº 7 468, de 28 de abril de 2011, que cancelou os
empenhos inscritos em restos a pagar de 2007 a 2009, relativos aos convênios que ainda não tinham
iniciado sua execução até sua publicação.
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Além da estrutura descrita anteriormente, E1 esclarece que, até 2012 a DCAP
possuía também um núcleo que se dedicava à coordenação das operações de
crédito nacionais realizadas pelo Estado, porém, em decorrência do aumento da
demanda deste tipo de operação, este núcleo desvinculou-se da DCAP, passando
denominar-se Coordenação da Execução da Operações de Crédito, teve sua equipe
aumentada e atualmente subordina-se ao Gabinete da SEPLAG, como será descrito
no item seguinte.
Considerando a inexistência de formalização da Coordenação da Execução da
Operações de Crédito, criada a partir de janeiro de 2013, para captar recursos
através de operações de crédito nacionais, para fins desta pesquisa ela será
caracterizada no mesmo item da Diretoria Central de Avaliação de Projetos e
Captação de Recursos, por meio da alternativa de captação a que se destina.
d)

operações de crédito nacionais

A captação de recursos através de operações de crédito com instituições nacionais
é coordenada, desde janeiro de 2013 pela Coordenação da Execução das
Operações de Crédito (CEOC).
Esta estrutura, foi criada em 2013, como destaca E2, a partir de uma das atribuições
previstas para a DCAP no inciso II do Art. 17 do Decreto Estadual nº 45 794, de 02
de dezembro de 2011.
Art. 17. A Diretoria Central de Avaliação de Projetos e Captação
de Recursos tem por finalidade promover a qualidade da
iniciação de projetos, a intersetorialidade e a complementariedade
entre projetos e propiciar a captação de recursos para o Estado,
em parceria com os órgãos e entidades do Poder Executivo
estadual, competindo-lhe:
[...]
II - identificar e negociar recursos técnicos e financeiros, públicos
ou privados, exclusivamente de origem nacional, para
programas e projetos de interesse do Estado;
[...] (MINAS GERAIS, 2011b destaque nosso).

Ainda não formalizada por meio de decreto ou outra norma, a CEOC subordina-se
diretamente ao Gabinete da SEPLAG. Assim, sua descrição se baseará,
basicamente, na entrevista realizada com E2.
O contexto que induz à ampliação da equipe responsável pelas operações de
crédito nacionais e a sua separação da DCAP, de acordo com E2, foi o aumento do
número destas operações pelo Estado de Minas Gerais a partir de 2010, que
começaram a ser liberadas em 2012.
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Essa percepção pode ser confirmada através da FIGURA 6, que demonstra, a
evolução das operações de crédito do BNDS com o Estado de Minas Gerais.
O aumento das operações de crédito contraídas pelo Estado, como ressalta E2, se
deve, ao equilíbrio fiscal e à melhoria da gestão pública, circunstâncias essas que
repercutem positivamente perante os bancos financiadores, e ao próprio Governo
Federal, e conduz ao aumento dos limites legais de endividamento por parte de
Minas Gerais.

FIGURA 6 – Evolução dos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) ao Estado de Minas Gerais – 2005 a 2012.
Fonte: MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.
Manual de Operações de Crédito Externo. Belo Horizonte, 2013. No prelo.

Outro fator que influencia a criação da CEOC, apontado por E2, é a complexidade e
volume dos processos envolvidos na contratação desta alternativa de captação de
recursos, pois demanda um volume elevado de ações e rotinas, além de uma equipe
maior que a disponível quando a estrutura pertencia à DCAP.
No que se refere às atribuições dessa coordenação, salienta E2 que compete à
CEOC realizar o apoio técnico, acompanhamento e a coordenação das ações dos
órgãos e entidades estaduais envolvidos nas operações de crédito, junto aos
agentes financiadores nacionais.
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O papel da CEOC, de acordo com E2, vai desde a definição dos projetos que
poderão ser alvo de captação e passa pela orientação aos órgãos envolvidos quanto
a elaboração, encaminhamento, negociação e prestação de contas junto aos
financiadores.
De acordo com Minas Gerais (no prelo)29, o papel da SEPLAG no desenvolvimento
das operações de crédito se desenvolve da seguinte forma:
i. Identificar e manter atualizada a carteira de Programas, projetos e
ações com potencial e condições de serem financiadas,
observadas as prioridades estabelecidas pelo Governo;
ii. Orientar e estabelecer medidas, em sua área de atuação, para
que os órgãos e entidades do Poder Executivo estadual estejam
aptos e preparados para captar recursos junto aos agentes
financiadores;
iii. Atestar a compatibilidade da operação de crédito pleiteada com
o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e Lei Orçamentária Anual (LOA0; e firmar declarações de inclusão
da operação de crédito e das respectivas contrapartidas, nos
mencionados instrumentos legais;
iv. Fornecer informações, no âmbito de sua competência, para fins
de análise dos agentes financiadores;
v. Coordenar o monitoramento e a avaliação dos programas,
projetos e ações financiados por operações de crédito;
vi. Avaliar e consolidar a programação orçamentária e financeira
dos recursos captados;
vii. Acompanhar a execução dos recursos originários das
operações de crédito e consolidar os relatórios técnicos e
orçamentários dos programas, projetos e ações financiados;
viii. Coordenar, em conjunto com a Secretaria de Estado de
Fazenda (SEF) o processo de realização de auditorias
independentes conforme previsto nos contratos de empréstimos;
ix. Apresentar a Superintendência Central de Governança de Ativos
e da Dívida Pública (SCGOV/SEF) justificativa quanto ao mérito
das operações de crédito, para fins de inclusão na proposta de lei
autorizativa;
x. Revisar e aprovar as minutas de contrato nos dispositivos
relativos as execuções de programas, projetos, ações e respectivas
exigências comprobatórias (MINAS GERAIS, no prelo, p. 50-51).

Ressalta-se que esta coordenação é realizada, como destacado por E2, em parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Diretoria de Enlace
com Agências Multilaterais e outros Organismos.
A equipe de pessoal encarregada destas atribuições, descrita por E2, é composta
por seis servidores, da seguinte forma: (I) 01 Coordenadora, que chefia a equipe; (II)
01 servidora que atua no controle operacional, apoiando a chefia em todas as suas
atribuições, inclusive na interlocução com os agentes financiadores; (II) 02
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Embora este manual se refira às operações de crédito internacionais, as responsabilidades da
SEPLAG, por meio da CEOC são as mesmas para as operações de crédito nacionais, conforme aponta
E4.
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Empreendedores Públicos e (IV) 02 Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental (EPPGG).
No que se refere às competências necessárias para o desenvolvimento das
atividades da CEOC, E2 relaciona as seguintes: (I) elevada capacidade de
comunicação e negociação; (II) capacidade de síntese; (III) especialista em projetos
e gestão pública; (IV) conhecimento acerca da estrutura do Estado, de políticas e
orçamento público.
Em relação aos resultados alcançados pela equipe da CEOC, com participação da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que demonstram o retorno para o
Estado diante da estrutura administrativa existente, no que se refere à captação de
recursos via operações de crédito nacionais, demonstram uma evolução da
captação junto às entidades financiadoras nacionais, especialmente o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que, de acordo com
Minas Gerais (no prelo, p. 58), é o principal agente financiador de investimentos de
longo prazo no Brasil.
Esses resultados podem ser resumidos, de acordo com Minas Gerais (no prelo, p.
59-60), através de doze operações de crédito financiadas pelo BNDES para Minas
Gerais, entre 2005 e 2012, totalizando aproximadamente R$ 4,6 milhões de reais
disponibilizados, dos quais, mais de R$ 4 milhões, apenas em 2012.
Desta forma, as equipes da DCAP e CEOC, que atuam na captação de recursos
para o Estado, de acordo com as alternativas que lhes competem, podem ser
representadas de acordo com a FIGURA 7.
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FIGURA 7 –

Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos,
via convênios com a União, emendas parlamentares,
Programa de
Aceleração do Crescimento e operações de crédito nacionais, no Governo
de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.
Os retângulos pontilhados representam órgãos não pertencentes à estrutura principal.

3.3.2 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico / Diretoria de Enlace
com Agências Multilaterais e outros Organismos
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE) possui em sua estrutura
administrativa a Subsecretaria de Investimentos Estratégicos (SINVEST), instituída
pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que por sua vez, coordena as
atividades da Diretoria de Enlace com as Agências Multilaterais e outros
Organismos (DEAMO).
Essa diretoria é o braço operacional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
no que se refere à captação de recursos via operações de crédito internacionais, e
apoia a Rede de Articulação Internacional (RAI) em relação à cooperação técnica
(MINAS GERAIS, 2012e).

	
   73	
  
Dentre as principais atribuições da Superintendência de Financiamento ao
Investimento (SUFI), descritas em Minas Gerais (2012e, p. 2), está a coordenação
do relacionamento institucional entre a Administração Pública do Estado, as
entidades nacionais e as agências bilaterais e multilaterais de crédito, a fim de
viabilizar o financiamento reembolsável e não reembolsável de projetos de
desenvolvimento do Estado.
Essas atribuição da SUFI encontra respaldo nas competências da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, à qual se vincula, conforme previsão
contida no Art. 2º, do Decreto Estadual nº 45 784, de 28 de novembro de 2011.
Art. 2º A SEDE tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar, executar, controlar e avaliar as ações governamentais
relativas à [...] atração de investimentos e financiamentos nacionais
e internacionais para o Estado [...], competindo-lhe:
[...]
XI – manter intercâmbio com instituições nacionais e internacionais
e com entidades representativas da iniciativa privada e de
organizações não governamentais, visando à cooperação técnica,
financeira, comercial e operacional de interesses do Estado e dos
setores relacionados à atividade finalística da SEDE;
[...]
XIII – coordenar o relacionamento institucional entre a
Administração Pública, as entidades nacionais e as agências
bilaterais e multilaterais de crédito, a fim de viabilizar o
financiamento reembolsável e não reembolsável de projetos de
desenvolvimento do Estado.
[...] (MINAS GERAIS, 2011a).

Ao detalhar as competências da Superintendência de Apoio ao Investimento, o Art.
37, do Decreto Estadual nº 45 784, de 28 de novembro de 2011 aponta a missão de
identificar e atrair novos investimentos para os projetos do Estado e de seus órgãos,
bem como realizar o assessoramento das demais áreas do governo no
desenvolvimento de projetos e captação de recursos em âmbito nacional e
internacional, com vistas a viabilizar ações e projetos estratégicos para o Estado.
Art. 37. A Superintendência de Financiamento ao Investimento
tem por finalidade planejar, fomentar e coordenar o acesso e a
viabilização de novas possibilidades de financiamento direcionadas
para investimentos do setor público e privado em projetos
estratégicos no Estado de Minas Gerais, competindo-lhe:
I – prospectar e viabilizar soluções de financiamento para
projetos estratégicos do Estado, tais como linhas de crédito
reembolsável, não-reembolsável e arranjos financeiros disponíveis
em instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas,
multilaterais e bilaterais;
II - coordenar o relacionamento institucional do Estado junto
aos agentes estaduais, nacionais e agências bilaterais e
multilaterais de crédito para viabilizar o financiamento de projetos
que promovam o desenvolvimento do território mineiro;
III – coordenar e assessorar as missões de negociações do Estado
junto às instituições financeiras nacionais e internacionais;
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[...]
V – viabilizar a captação de recursos externos para projetos nas
áreas de abrangência da SEDE e também para áreas de interesse
do Estado;
[...]
VIII – propor novas agendas de financiamento de médio e longo
prazo em parceria com instituições públicas e privadas
internacionais;
IX – apoiar o intercâmbio com instituições bancárias, agências
multilaterais e outros organismos com vistas à cooperação
técnica e financeira para a consecução de projetos estratégicos;
[...]
XII – assessorar as demais áreas do governo na captação e
negociação de recursos de fonte internacional reembolsável e
não-reembolsável; e
XIII – apoiar as demais áreas da administração pública estadual
em projetos de interesse do Estado que demandem investimento
privado.
[...] (MINAS GERAIS, 2011a destaque nosso).

No âmbito da SUFI, o setor responsável pela operacionalização das atividades de
captação de recursos e apoio técnico aos demais órgãos do Estado para elaborar
projetos e definir formas de financiamento mais adequadas às oportunidades
identificadas, de acordo com o Art. 38, do Decreto Estadual nº 45 784, de 28 de
novembro de 2011 é a Diretoria de Enlace com Agências Multilaterais e Outros
Organismos, cujas competências se encontram descritas na mesma norma.
Art. 38. A Diretoria de Enlace com as Agências Multilaterais e
outros Organismos tem por finalidade coordenar e apoiar a
prospecção, captação e negociação de recursos junto a
agências multilaterais de crédito e outros organismos
financiadores, competindo-lhe:
I - gerenciar, em parceria com a SEPLAG e SEF, o fluxograma de
contratação das operações de crédito reembolsável e nãoreembolsável no que diz respeito às ações necessárias para
viabilizar a assinatura de contratos e convênios de financiamento;
II – monitorar, em parceria com a SEPLAG e SEF, os contratos,
convênios e acordos em vigor firmados pela Administração
Pública estadual e por Agências Multilaterais e outros organismos
internacionais;
III - prospectar novas possibilidades de financiamento junto às
Agências Multilaterais e outros Organismos Internacionais para
fomentar projetos de parceria internacional no âmbito da Rede de
Articulação Internacional;
[...]
VI - assessorar tecnicamente as áreas finalísticas na
elaboração de projetos financiáveis em conformidade às
diretrizes de financiamento das agências multilaterais e demais
organismos internacionais;
VII – apoiar as áreas finalísticas na definição do modelo de
financiamento
das
operações
reembolsáveis
e
nãoreembolsáveis;
VIII – apoiar e coordenar o diálogo com as diversas instâncias da
administração pública federal e estadual para a tramitação das
operações reembolsáveis e não-reembolsáveis; e
[...] (MINAS GERAIS, 2011a destaque nosso).

A atuação da DEAMO, no apoio e fomento à elaboração de projetos e captação de
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recursos por parte dos demais órgãos do Estado, encontra respaldo no conceito de
Redes de Desenvolvimento Integrado.
A Diretoria de Enlace com as Agências Multilaterais e outros Organismos, como
enfatiza Minas Gerais (2012e, p. 2), é composta por um diretor, responsável pela
coordenação da área, um assessor e um estagiário para apoio administrativo.
O perfil desejado para os profissionais da DEAMO, bem como para os demais
integrantes da SUFI reúne, como afirma E4, as seguintes competências: formação
em Relações Internacionais ou economia; elevada capacidade de relacionamento e
comunicação; capacidade de se relacionar e influenciar pessoas com perfis
diferentes e fluência na língua inglesa ou outro idioma.
Assim, pode-se afirmar, conforme descrito em Minas Gerais (2012e, p. 8-12), que a
Diretoria de Enlace com as Agências Multilaterais e outros Organismos se dedica a
quatro principais frentes de ação:
a) Coordenação da contratação de operações de crédito reembolsável e não
reembolsável
Focada nas operações de crédito internacionais é desenvolvida por meio do
fluxograma de contratação das operações de crédito reembolsável e nãoreembolsável, descrito em Minas Gerais (2012e, p. 9-10), assim como pela
articulação das ações necessárias para viabilizar a assinatura de contratos e/ou
convênios internacionais.
Cada etapa do fluxograma se desdobra em um conjunto de encaminhamentos e
tomadas de decisão que devem ser diligenciados junto aos parceiros estaduais,
nacionais e internacionais (MINAS GERAIS, 2012e, p. 8).
Destaca-se que o gerenciamento desse fluxograma é realizado em parceria com a
SEPLAG, de acordo com Minas Gerais (no prelo, p. 50-51)
b) Supervisão de contratos, convênios e acordos em vigor pela Administração
Pública Estadual e Organismos Internacionais
Decorre da necessidade de se promover um acompanhamento intensivo dos
contratos, convênios e acordos assinados com Instituições Internacionais, a fim de
assegurar uma boa implementação, o que colabora para consolidação de uma
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imagem positiva do Estado, facilitando a negociação de contratos futuros. Outro
aspecto que demanda esse acompanhamento é que, caso ocorra qualquer alteração
no decorrer da implementação de acordos, contratos ou convênios vigentes, se dá a
reabertura da negociação, surgindo um novo processo de contratação (MINAS
GERAIS, 2012e, p. 11).
c) captação de recursos e prospecção de editais e fundos de financiamento
internacionais não reembolsáveis, em apoio à Rede de Articulação Internacional
Objetiva viabilizar o atendimento das demandas dos órgãos da administração
pública direta e indireta com oportunidades de financiamento. Assim, a equipe da
Diretoria

de

Enlace

com

Agências

Multilaterais

e

outras

Organizações

principalmente por meio de buscas pela Internet, junto aos sites das organizações
internacionais, procura identificar oportunidades de financiamento capazes de
custear os projetos dos órgãos do Estado (MINAS GERAIS, 2012e, p. 11).
Para o desempenho dessa atividade é fundamental, como destaca E4, que a
diretoria esteja de posse dos projetos dos órgãos estaduais ou tenha conhecimento
das demandas destes órgãos de alguma forma, o que torna fundamental a
interlocução entre estes atores e a SUFI.
d) apoio à elaboração de projetos financiados por Organismos Internacionais.
Contempla, conforme previsto em Minas Gerais (2012e, p. 11-12), as atividades de
assessoramento técnico oferecido pela Diretoria de Enlace com Agências
Multilaterais e outros Organismos, aos órgãos da administração pública estadual
direta e indireta, interessados em captar recursos junto aos organismos
internacionais.
Assim, o papel da diretoria passa pelo conhecimento e interpretação das diretrizes
dos agentes financiadores e colaboração com os órgãos para alinhar seus projetos a
estas diretrizes, visando tornar os projetos financiáveis aos fundos internacionais.
Em relação aos resultados alcançados pela equipe da DEAMO, em parceria com a
SEPLAG/CEOC, no que se refere à captação de recursos via operações de crédito,
constata-se a efetivação de 13 operações assinadas entre 2006 e 2012, totalizando
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aproximadamente US$ 3,690 bilhões, e mais € 300 milhões 30 (MINAS GERAIS,
2012e, p. 27-28).
A soma desses valores, após conversão para a moeda brasileira totalizam,
aproximadamente, R$ 73,5 bilhões captados entre 2006 e 2012 (MINAS GERAIS,
2012e, p. 27-28).
A partir da estrutura administrativa descrita para captar recursos via operações de
crédito com entidades internacionais, pode-se descrever a estrutura da SUFI/SEDE
conforme FIGURA 8.

SECRETARIA	
  D E	
  ESTADO	
  D E	
  
DESENVOLVIMENTO	
  ECONÔMICO	
  -‐	
  SEDE	
  

SUPERINTENDÊNCIA	
  DE	
  INVESTIMENTOS	
  
ESTRATÉGICOS	
  -‐	
  SINVEST	
  

SUPERINTENDÊNCIA	
  DE	
  FINANCIAMENTO	
  AO	
  
INVESTIMENTO	
  -‐	
  SUFI

COORDENAÇÃO	
  DA	
  
EXECUÇÃO	
  DAS	
  OPERAÇÕES	
  
DE	
  CRÉDITO	
  –	
  CEOC/SEPLAG	
  
(Operações	
  d e	
  crédito	
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DIRETORIA	
  DE	
  ENLACE	
  COM	
  A GÊNCIAS	
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  E	
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  ORGANISMOS	
  -‐	
  DEAMO

FIGURA 8 – Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos, via
operações de crédito, no Governo de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.
O retângulo pontilhado representa órgão não pertencente à estrutura principal.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
30

Para a conversão dos valores captados em dólares e euros utilizou-se as seguintes
cotações: Dolar commercial – R$ 1,97 e Euro Comercial – R$ 2,60 com base no câmbio
comercial de 21 de fevereiro de 2013.
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3.3.3 Secretaria-Geral da Governadoria / Assessoria de Relações Internacionais
Entre as competências da Secretaria-Geral da Governadoria do Estado relacionadas
à captação de recursos, por meio de cooperação técnica internacional estão as
seguintes:
Art. 27 Compete à Secretaria-Geral assistir diretamente o
Governador no desempenho de suas atribuições, especialmente:
[…]
XIII - no recolhimento de informações, no plano internacional,
de políticas ou ações de interesse do Estado e da sociedade
mineira, em colaboração com as instituições e organismos
nacionais e internacionais, governamentais ou não, com vistas à
celebração de acordos, protocolos, memorandos de
entendimentos ou outros ajustes;
XIV - na manutenção de intercâmbio com organismos
internacionais, governamentais ou não, em articulação com os
demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual;
[…] (MINAS GERAIS, 2011d destaque nosso).

Para auxiliar no cumprimento das competências da Secretaria-Geral, no que tange à
prospecção de oportunidades de cooperação técnica internacional, cria-se em sua
estrutura a Assessoria de Relações Internacional, de acordo com previsão contida
no Art. 26, inciso I, alínea “g”, da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.
O contexto que originou essa Assessoria, como salienta E6, se formou a partir de
diagnóstico realizado em 2009 que identificava um cenário de crescentes demandas
por desenvolvimento de conhecimento técnico em várias áreas estratégicas do
Estado, com vistas a promover um crescimento sustentável.
Nesse contexto, viu-se a necessidade do envolvimento de vários setores do Estado,
como descreve o Art. 2º do Decreto Estadual nº 44 039, de 03 de junho de 2005, já
que apenas um órgão não conseguiria representar todos os interesses e potenciais
de Minas Gerais perante os vários atores e possibilidades de cooperação técnica
existentes, assim, surgiu a Rede de Articulação Internacional, visando promover um
esforço coletivo, com vistas à internacionalização do Estado.
De acordo com o Art. 1º do Decreto Estadual nº 44 039, de 03 de junho de 2005, a
Rede de Articulação Internacional de Minas Gerais (RAI), tem como finalidade
prospectar e operar projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento
econômico do Estado.
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Embora a finalidade da RAI seja o desenvolvimento econômico do Estado, o faz por
meio da cooperação técnica, que, via de regra, não possui caráter financeiro, porém,
como esclarece E6, pela via do conhecimentos técnico, qualifica as pessoas, cria
oportunidades e responde às necessidades de mão de obra qualificada para o
Estado, o que contribui para o desenvolvimento econômico.
Para alcançar sua finalidade, de acordo com Minas Gerais (2011g, p. 2), a Rede de
Articulação Internacional constitui-se em um grupo, formado por servidores públicos
das próprias unidades administrativas diretas e indiretas, que são responsáveis pela
gestão da cooperação internacional com vistas à prática, difusão e sistematização
de procedimentos homogêneos de operação junto aos atores internacionais.
Nesse contexto, a RAI opera de maneira transversal, articulando os Sistemas
Setoriais relacionados às áreas temáticas básicas do Estado, por meio de servidores
das secretarias de estado que operam, de acordo com Minas Gerais (2011g, p. 2),
coordenados e orientados pela Assessoria de Relações Internacionais da
Secretaria-Geral da Governadoria – ARI/SGG, com vistas a maximizar os ganhos
decorrentes da cooperação internacional, otimizando recursos estaduais e
identificando alternativas técnicas e financeiras para os Projetos Estratégicos do
Estado.
Os representantes dos sistemas setoriais do Estado, que representam a RAI junto
aos respectivos órgãos, são definidos no Art. 2º do Decreto Estadual nº 44 039, de
03 de junho de 2005.
Art. 2º A Rede de Articulação Internacional é composta por
representantes das seguintes Secretarias de Estado:
I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
II - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
III - Secretaria de Estado de Cultura;
IV - Secretaria de Estado de Defesa Social;
V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana;
VII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
VIII - Secretaria de Estado de Educação;
IX - Secretaria de Estado de Fazenda;
X - Secretaria de Estado de Governo;
XI - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;
XII - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
XIII - Secretaria de Estado de Saúde;
XIV - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; e
XV - Secretaria de Estado de Turismo.
Parágrafo único. A coordenação da Rede de Articulação
Internacional
será
exercida
pelo
representante
da
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Subsecretaria de Assuntos Internacionais da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico.
Art. 3º [...]
[...]
§ 4º Os representantes ficam subordinados técnica e
administrativamente
à
Secretaria
de
Estado
de
Desenvolvimento Econômico, por meio da Subsecretaria de
31
Assuntos Internacionais , à qual devem se reportar diretamente
para tratar de todos os assuntos relacionados à Rede (MINAS
GERAIS, 2005a destaque nosso).

Quanto à competência da Rede de Articulação Internacional, destaca Pereira; Salles
(2011) que ela deve assessorar as operações internacionais do Estado de Minas
Gerais com vistas à atração de investimento em projetos de desenvolvimento
regional e local (PEREIRA; SALLES, 2011).
As competências da Rede de Articulação Internacional são exercidas por meio de
seus representantes, de acordo com previsão contida no Art. 3º do Decreto Estadual
nº 44 039, de 03 de junho de 2005.
Art. 3º Compete aos representantes designados:
I - promover a interligação entre a sua Secretaria e a coordenação
da Rede de Articulação Internacional, apresentando as demandas
em relação às ações internacionais ligadas a planos, programas e
projetos e informando aos Secretários de Estado da realização
dessas ações em suas respectivas Secretarias;
II - apoiar o processo de elaboração e gestão de projetos
internacionais setoriais, prestando as informações técnicas
necessárias à sua execução;
III - identificar as áreas de interesse para a Secretaria e quais as
possíveis oportunidades para a o desenvolvimento de projetos de
cooperação internacional nessas áreas;
IV - acompanhar a implementação dos projetos de cooperação
internacional na Secretaria a qual se vincula e zelar pelo
cumprimento dos objetivos propostos; e
V - avaliar o cumprimento da implantação dos projetos junto à
Subsecretaria de Assuntos Internacionais.
§ 1º Os representantes atuarão como operadores internacionais,
responsáveis pela articulação entre o órgão representado e as
entidades internacionais, assessorando as operações, internas e
externas, de crédito, cooperação e assistência do Estado de Minas
Gerais com a finalidade de viabilizar programas e projetos que
disponham de apoio internacional (MINAS GERAIS, 2005).

Para executar as atribuições que competem à Rede de Articulação Internacional,
foram adotadas algumas ações pela Assessoria de Relações Internacionais.
1. Constituição de equipe intersetorial responsável pela
coordenação das operações internacionais no âmbito do governo;
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Após publicação do Decreto nº 45 784, de 28 de novembro de 2011, este papel compete à Diretoria
de Enlace com as Agências Multilaterais e outros Organismos, subordinada à Superintendência de
Financiamento ao Investimentoe, Subsecretaria de Investimentos Estratégicos, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE.
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2. Diagnóstico, prospecção, operacionalização e avaliação de
programas e projetos internacionais nos diversos setores das
unidades da administração pública;
3. Criação do “núcleo de informação e treinamento para
cooperação internacional”:
4. Criação do “núcleo de boas práticas em administração pública”;
5. Articulação e gerenciamento das operações internacionais
das diversas Secretarias de Estado. (PEREIRA; SALLES, 2011
destaque nosso)

A partir dos desdobramentos dessas ações estabelecem-se rotinas para todos os
órgãos participantes com vistas a captar investimentos internacionais, por meio de
cooperação técnica para a modernização da gestão pública, aprimoramento dos
serviços e promoção do desenvolvimento em Minas Gerais.
Além da estrutura de apoio da RAI junto às secretarias do Estado, prevista no Art. 2º
do Decreto Estadual nº 44 039, de 03 de junho de 2005, para desenvolver a
cooperação técnica em Minas Gerais, a Assessoria de Relações Internacionais
conta com um corpo de funcionários assim descrito por E6: 03 servidores
encarregados das atividades do Gabinete da Assessoria; 01 servidor (previsão de 3)
responsáveis pelo fomento à cooperação internacional e 02 servidores (previsão de
3), encarregados da gestão das operações de cooperação já firmadas.
O perfil desejado para o desenvolvimento das atividades de fomento e coordenação
da cooperação técnica internacional pressupõe, de acordo com E6, o domínio da
língua inglesa ou outro idioma; facilidade de expressão escrita; saber elaborar
projetos; facilidade no relacionamento com pessoas e culturas diversas; elevada
capacidade de comunicação; iniciativa e interesse; formação em relações
internacionais; e busca constante pelo aprendizado.
Na execução das ações para captar recursos via cooperação técnica, a RAI
monitora regularmente os sites das principais Agências de Cooperação, assim como
recebe indicações dos representantes da rede junto às secretarias de Estado (E6).
A partir da identificação de alguma oportunidade internacional de cooperação
técnica, afirma E6 que a Assessoria de Relações Internacional verifica o
alinhamento das oportunidades com as estratégias prioritárias do Estado e os
possíveis interesses da administração pública direta e indireta, elabora um
informativo e distribui para a rede, solicitando aos órgãos que guardam relação com
as oportunidades, que elaborem projetos capazes de concorrer a elas.
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Caso o órgão necessite, afirma E6 que a ARI presta apoio técnico para a elaboração
do projeto, além de coordenar o processo de negociação com a respectiva
organização internacional.
Neste processo a ARI também conta com o apoio da Diretoria de Enlace com
Agências Multilaterais e outros Organismos para estabelecer um elo com os demais
órgãos da rede e no apoio técnico para elaboração dos projetos.
No que se refere aos resultados alcançados por meio de cooperação técnica,
envolvendo a Assessoria de Relações Internacionais e os demais órgãos
participantes da Rede de Articulação Internacional, em especial a Diretoria de
Enlace com as Agências Multilaterais e outros Organismos, que demonstram o
retorno para o Estado a partir da estrutura administrativa criada, entre 2004 e 2012
foram firmadas, de acordo com Minas Gerais (2012e, p. 28), sete contratos de
cooperação, os quais envolveram aproximadamente US$ 4,85 milhões de dólares e
€ 8,8 milhões de euros
A soma desses valores, após conversão para a moeda brasileira 32 totalizam,
aproximadamente, R$ 32,5 milhões de reais captados entre 2004 e 2012.
A partir da estrutura administrativa descrita para captar recursos via cooperação
técnica, pode-se descrever a estrutura da RAI/ARI conforme FIGURA 9.
3.3.4 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão / Núcleo Central de Parcerias
com OSCIP
Subordinado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da
Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental (SGEG), o Núcleo Central de
Parcerias com OSCIP fomenta e coordena ações de captação de recursos para o
desenvolvimento de políticas públicas não exclusivas do Estado por meio de OSCIP.
(MINAS GERAIS, 2012b)
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Para a conversão dos valores captados em dólares e euros utilizou-se as seguintes
cotações: Dolar commercial – R$ 1,97 e Euro Comercial – R$ 2,60 com base no câmbio
comercial de 21 de fevereiro de 2013.
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FIGURA 9 – Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos, via
cooperação técnica, no Governo de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.
O retângulo pontilhado representa órgão não pertencente à estrutura principal.

A existência deste núcleo encontra respaldo no Art. 212 da Lei Delegada nº 180, de
20 de janeiro de 2011 e nos Artigos 4º e 27 do Decreto nº 45 794, de 02 de
dezembro de 2011.
Na perspectiva da captação de recursos, tema deste estudo, a parceria do Estado
com a OSCIP33 constitui-se, como salienta E3, em uma modalidade de captação,
devido à possibilidade da OSCIP parceira poder captar recursos adicionais junto à
iniciativa privada para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas, como já
vem acontecendo no Estado de Minas Gerais.
A possibilidade das OSCIP poderem captar recursos junto à iniciativa privada
encontra-se descrita no Programa Choque de Gestão.
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Esta relação se estabelece por um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade civil organizada,
pautada na contratualização de resultados com pessoas jurídicas entes de cooperação, ou seja, com
pessoas jurídicas de direito privado, ocupadas com a satisfação de atividades de relevância pública ou
de interesse social, fomentadas ou financiadas pelo Poder Público, submetidas a especial controle
administrativo, mas não pertencentes à administração pública direta ou indireta. Constituem-se em
entidades paraestatais. (LEMOS et al. 2006)
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[...] em alguns casos específicos, a organização se obriga a captar
mais recursos no mercado a fim de ampliar a oferta dos serviços à
população. Esses recursos podem ser captados através de venda
de bilheteria, projetos culturais com incentivos fiscais, doações ou
mesmo contribuições de associados e empresas, dentre outras
formas [...]. (LEMOS et al., 2006, P. 134)

Outro ganho do Estado, que pode ser associado à captação de recurso pela via da
geração de conhecimento, como assinala E3, se dá pela transferência da
experiência de uma OSCIP para o Estado, a partir do notório conhecimento na área
do termo de parceria34.
Esse aprendizado pode se dar, como aponta E3, ao longo da execução da política
pública ou do projeto alvo de parceria, permitindo o aprimoramento futuro do Estado
quando reassumir a política ou ação, ou ainda, quando desenvolver ação
semelhante em outra área ou local.
Destaca-se ainda, de acordo com E3, a possibilidade, por meio das parcerias com
OSCIP, do Estado aumentar sua capacidade de resposta às demandas da
sociedade, sem que precise, para isto, aumentar seu aparato, o que cria novas
oportunidades, principalmente no caso de projetos, os quais têm prazo de execução
limitado, ao eximir o Estado da necessidade de montar um estrutura física nova,
destinada a sua implementação (LEMOS et al., 2006)
Antes de abordar os aspectos legais e competências acerca da atuação do Núcleo
Central de Parcerias com OSCIP, faz-se necessário contextualizar a implementação
deste modelo de parceria em Minas Gerais.
Assim, destaca-se que os “modelos de parceria entre Estado e sociedade civil não
são propriamente uma novidade no Brasil. Inovadora tem sido a emergência de
formas de parceria baseadas em resultados e sujeitas a abrangente controle [...]”
(LEMOS et al., 2006, p. 130)
A partir do crescimento da atuação do Terceiro Setor junto ao Estado, aumentaramse os debates acerca da regulamentação desta relação.
Em paralelo, a atuação cada vez mais expressiva do Terceiro Setor
fortaleceu o debate acerca do aparato normativo que regula a
relação do Estado e as organizações da sociedade civil,
culminando com a promulgação da Lei Federal nº 9.970/99, que
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O termo de parceria é um instrumento formal que discrimina direitos, responsabilidades e obrigações
para a OSCIP e é regulamentado por meio do Art. 13 da Lei Estadual nº14 870, de 16 de dezembro de
2013.
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cria o título de [...] OSCIP, concedido pelo Governo Federal,
considerado o “marco legal do Terceiro Setor (LEMOS et al., 2006,
p. 130).

Tomando como referência os modelos de Organizações Sociais e OSCIP definidos
pela legislação federal, especialmente a Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de
1999, vários Estados brasileiros buscaram regulamentar a relação com o Terceiro
Setor, segundo suas necessidades e características próprias.
A opção pela utilização da parceria com a sociedade civil para a
execução de serviços sociais em Minas Gerais foi concebida no
Plano de Governo 2003/2006 [...], quando, pela primeira vez, foram
apresentadas as inovações gerenciais propostas pelo projeto
estruturador “Choque de Gestão”. Nesse contexto, a revisão do
marco legal para a implementação de políticas sociais e
aprimoramento da prestação de serviços, representada pelo
modelo de OSCIP, é considerada uma opção estratégica que
possibilita a ampliação da proximidade e da formação de alianças
com a sociedade civil organizada.
[...]
Dessa forma, optou-se pela criação de uma legislação própria, que
ocorreu por meio da Lei Estadual nº 14.870, de 16 de dezembro de
2003, instituindo o modelo OSCIP estadual. [...] [um] modelo de
natureza híbrida, une as características de gestão das OSs aos
aspectos de fomento das OSCIPs, ampliando as possibilidades de
utilização do modelo, de maneira a atender, com um só
instrumento, a necessidade de descentralização e flexibilização do
Estado e as demandas de fomento a projetos específicos do
Terceiro Setor (LEMOS et al., 2006, p. 131).

Com base nesta contextualização, destaca-se que o modelo de parceria do Estado
com as OSCIP, regulado por legislação estadual, em consonância com as
respectivas normas federais, aponta, de acordo com o Art. 4º da Lei Estadual nº 14
870, de 16 de dezembro de 2003 para a possibilidade de celebração de parcerias
em várias áreas do Estado, inclusive algumas relacionadas a atividades
desenvolvidas pela PMMG35.
Art. 4º - Observados o princípio da universalidade e os requisitos
instituídos por esta Lei, a qualificação como OSCIP será conferida
à pessoa jurídica cujos objetivos sociais consistam na promoção
de, pelo menos, uma das seguintes atividades:
I - assistência social;
II - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;
III - ensino fundamental ou médio gratuitos;
IV - saúde gratuita;
[...]
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente,
gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável;
[...]
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Está se considerando a PMMG como um todo e não apenas a atividade finalística de segurança
pública. Assim, refere-se, por exemplo, à assistência social realizada pela Associação Feminina de
Assistência Social (AFAS); ao ensino por meio do Colégio Tiradentes; da saúde por meio do Hospital
Militar; das diversas ações do Policiamento Ambiental; da Assessoria Jurídica nas unidades; do ensino
da pesquisa realizados pela APM e unidades a ela vinculadas, dentre outras.
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X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita;
XI - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e de outros valores universais;
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias,
produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos;
[...]
XIV - ensino profissionalizante ou superior.
[…] (MINAS GERAIS, 2003b destaque nosso).

Quanto ao funcionamento do modelo em Minas Gerais, destaca-se que, para
gerenciar esta modalidade de parceria entre o Estado e o Terceiro Setor , faz-se
necessário descrever as competências legais dos atores envolvidos. Nesse sentido,
dentre as competências da SEPLAG encontra-se a de orientar e supervisionar as
parcerias do Estado com a sociedade civil, conforme se segue:
Art. 2º A SEPLAG tem por finalidade coordenar a formulação, a
execução e a avaliação de políticas públicas, visando ao
desenvolvimento econômico, social e institucional do Estado, […],
modernização administrativa […], bem como exercer a
coordenação geral das ações de governo e a gestão da estratégia
governamental, competindo-lhe:
[…]
XIII - promover a orientação normativa e a supervisão técnica
relativas às parcerias entre o Poder Executivo e as organizações
da sociedade civil.
[…] (MINAS GERAIS, 2011b).

A Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental, de acordo com o caput do
Art. 24 do Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011, deve buscar
alternativas de gestão para implementar políticas públicas não exclusivas do Estado.
Art. 24 A Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental
tem por finalidade promover a gestão estratégica das ações
governamentais, competindo-lhe:
[…]
VII - desenvolver e implementar mecanismos alternativos de
gerenciamento de políticas públicas para a implantação de políticas
não exclusivas do Estado, por meio de parcerias com
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs.
[…] (MINAS GERAIS, 2011b).

Assim, a estrutura administrativa encarregada de viabilizar a implantação do modelo
mineiro de parceria com OSCIP é o Núcleo Central de Parcerias com OSCIP,
subordinado à Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental e que, de
acordo com o Art. 30, do Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011,
deve implantar os mecanismos alternativos de gestão que a Subsecretaria tem a
atribuição de desenvolver.
Art. 30. O Núcleo Central de Parcerias com Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público tem por finalidade desenvolver
e implementar mecanismos alternativos de gerenciamento de
políticas públicas para a implantação de políticas não exclusivas do
Estado, competindo-lhe:
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I - instruir o processo de qualificação de pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos
como OSCIP, nos termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de
2003, para decisão do dirigente
máximo da SEPLAG;
II - gerenciar e estabelecer diretrizes para o modelo de parcerias
com OSCIPs;
III - orientar os órgãos e entidades do Poder Público, bem como as
OSCIPs, na formulação e na construção dos mecanismos de
monitoramento dos Termos de Parceria, conforme a legislação
vigente e metodologias estabelecidas; e
IV - desenvolver estudos, pesquisas e promover debates
relacionados ao desenvolvimento de instrumentos de parceria do
Estado com entidades privadas sem fins lucrativos.
[…] (MINAS GERAIS, 2011b).

Para realizar suas atribuições o NCP-OSCIP, conta com 12 profissionais, assim
divididos: 02 servidores vinculados ao gabinete do Núcleo Central de Parcerias com
OSCIP, sendo 04 deles encarregados da coordenação dos Termos de Parceria com
OSCIP da área da cultura; mais 04 funcionários na coordenação dos demais Termos
de Parceria com OSCIP. O núcleo conta também com 02 estagiários para apoio
administrativo (E3).
O perfil desejado para os integrantes do Núcleo Central de Parcerias com OSCIP,
de acordo com E3, é formado por profissionais graduados em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, pela Fundação João Pinheiro; possuidores de boas
habilidades de comunicação e relacionamento; conhecimento acerca da estrutura do
Estado, políticas públicas e orçamento público. Também é desejável, como ressalta
E3, que exista na equipe algum servidor com conhecimentos jurídicos e em
contabilidade.
A formalização da parceria entre o Estado e a OSCIP parceira, se dá por meio do
Termo de Parceria, que, de acordo com o Art. 13º da Lei Estadual nº 14 870, de 16
de dezembro de 2003, é o instrumento que discrimina direitos, responsabilidades e
obrigações das partes envolvidas.
Antes da celebração de um Termo de Parceria, como destaca E3, ele deve ser
submetido a avaliação do Conselho Gestor de Políticas Públicas da respectiva área.
Na área de Defesa Social os conselhos de políticas públicas são definidos pelo Art.
134 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011:
Art. 134 Integram a área de competência da Secretaria de Estado
de Defesa Social:
I - o Colegiado de Integração de Defesa Social;
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II - o Colegiado de Corregedorias do Sistema de Defesa Social;
III - o Conselho de Criminologia e Política Criminal;
IV - o Conselho Penitenciário Estadual;
V - o Conselho Estadual de Trânsito; e
VI - o Conselho Estadual Antidrogas.
[...] (MINAS GERAIS 2011d).

Além da exigência de submissão do Termo de Parceria ao Conselho de Políticas
Públicas, são exigidos pelo Art. 12 da Lei Estadual nº 14 870, de 16 de dezembro de
2003, com vistas a minimizar os riscos para o Poder Público, uma série de medidas
antes dessa assinatura.
Art. 12 - A celebração do termo de parceria entre o poder público e
a entidade qualificada como OSCIP, nos termos do art. 2º desta
Lei, será precedida de:
I - consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de
atuação da entidade;
II - comprovação, pela Oscip [sic], de sua regularidade fiscal junto
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - e à Fazenda Federal,
Estadual e Municipal;
III - consulta à Auditoria-Geral do Estado, conforme disposto em
decreto;
IV - apresentação da minuta do termo de parceria à Câmara de
Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças - CCGPGF;
V - apresentação, pela Oscip [sic], de relatório circunstanciado
comprovando sua experiência por dois anos na execução de
atividades na área do objeto do termo de parceria, conforme o
disposto em regulamento;
VI - apresentação de declaração de isenção de Imposto de Renda,
de balanço patrimonial e de demonstrativo dos resultados
financeiros do último exercício, ressalvada a hipótese da entidade
que, em razão do tempo de sua constituição, ainda não estiver
obrigada a apresentá-los, nos termos definidos pela legislação
vigente;
VII - apresentação da previsão das receitas e despesas em nível
analítico, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela entidade e o detalhamento das remunerações e dos
benefícios de pessoal a serem pagos a seus dirigentes e
empregados com recursos oriundos do termo de parceria ou a ele
vinculados;
VIII - parecer técnico do órgão estatal parceiro contendo justificativa
da escolha da Oscip [sic], caso não ocorra processo seletivo de
concurso de projetos;
IX - apresentação de minuta de regulamento de compras e
aquisições, conforme o disposto em decreto;
X - publicação do extrato da minuta do termo de parceria no órgão
oficial de imprensa dos Poderes do Estado. [...] (MINAS GERAIS,
2003b).

Para viabilizar essa política, além da estrutura do Núcleo Central de Parcerias com
OSCIP, cada órgão do Estado que celebrar termo de parceria deve criar uma
comissão de acompanhamento, de acordo com previsão contida no Art. 14 da Lei
Estadual nº 14 870, de 16 de dezembro de 2003. Esta comissão se vincula
tecnicamente ao NCP-OSCIP, e visa acompanhar e fiscalizar seu cumprimento do
que foi pactuado.
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Art. 14 - A execução do objeto do termo de parceria será
acompanhada e fiscalizada pelo órgão do poder público afeto à
área de atuação relativa à atividade fomentada e pelos conselhos
de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação.
§ 1º Os resultados atingidos com a execução do termo de
parceria serão analisados semestralmente, no mínimo, por
comissão de avaliação integrada por:
I - um membro indicado pela Seplag [sic];
II - um supervisor indicado pelo órgão estatal parceiro;
III - um membro indicado pela Oscip [sic];
IV - um membro indicado pelo conselho de políticas públicas da
área correspondente de atuação, quando houver;
V - um membro indicado por cada interveniente, quando houver;
VI - um especialista da área em que se enquadre o objeto do termo
de parceria, indicado pelo órgão estatal parceiro, não integrante da
administração estadual.
§ 2º A comissão encaminhará relatório conclusivo, no mínimo
semestral, sobre a avaliação realizada à autoridade competente do
órgão estatal parceiro e ao conselho de política pública da área
correspondente de atuação.
§ 3º - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de
controle social previstos na legislação.
§ 4º O órgão estatal parceiro a que se refere o caput deste artigo,
na forma do termo de parceria, designará supervisor para
participar, com poder de veto, de decisões da Oscip [sic] relativas
ao termo de parceria, conforme regulamento.
§ 5º - A entidade parceira encaminhará à comissão de
avaliação a cada seis meses, no mínimo, os comprovantes de
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
[…] (MINAS GERAIS, 2003b destaque nosso).

No que se refere aos resultados alcançados a partir da criação desta estratégia de
captação de recursos em 2003 e estruturação do Núcleo Central de Parcerias com
OSCIP, pode-se afirmar que foram significativos, já que foram formalizados 32
Termos de Parceria, para os quais o Estado repassou aproximadamente R$ 238
milhões de reais, tendo sido captados pelas próprias OSCIP parceiras mais 13,65%
desse valor, junto ao setor privado, potencializando o alcance das metas previstas36.
A partir destes recursos investidos e captados, como enfatiza E3, todas as metas
previstas nos Termos de Parceria foram cumpridas37, logo, verifica-se a efetividade
do modelo, já que a experiência das OSCIP parceiras, associada ao monitoramento
efetivo por parte do Estado têm sido capazes de assegurar que o que foi planejado e
teve recursos públicos investidos, seja efetivamente realizado.
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Dados repassados pelo Núcleo Central de Parcerias com OSCIP/SEPLAG.
Os resultados das avaliações periódicas de cada Termo de Parceria vigente ou encerrado, bem
como os relatórios detalhados (Gerencial e da respectiva Comissão de Avaliação), com a
demonstração das metas, resultados e produtos previstos e alcançados, outras informações podem ser
obtidas em: <http://www.planejamento.mg.gov.br/parcerias-com-oscip-s/termos-de-parcerias-vigentes>.
37
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Assim, a estrutura administrativa envolvida na captação de recursos pela via da
parceria entre o Estado e as OSCIP, é representada de acordo com a Figura 10.

SECRETARIA	
  D E	
  ESTADO	
  D E	
  PLANEJAMENTO	
  E 	
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  -‐	
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FIGURA 10 – Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos,
parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, no
Governo de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.
O retângulo pontilhado representa órgão não pertencente à estrutura principal.

3.3.5 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico / Núcleo Central de
Parcerias Público-Privadas
Inicialmente cabe esclarecer que a política estatual de Parcerias Público-Privadas
será tratada neste estudo como uma das estratégias de captação de recursos pelo
Governo Estadual pelo fato delas atuarem, na prática, de acordo com E5, como uma
maneira eficiente e eficaz de financiamento público, por meio de atração de
investimentos a curto prazo, pago pelo estado no longo prazo.
Este entendimento decorre do fato de que nos contratos de PPP, como explicado
por E5, o Estado não tem que investir antes da entrega do objeto contratado. Todo o
desembolso inicial fica a cargo da concessionária contratada e, a partir do início da
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concessão é que o Poder Público começa a desembolsar mensalmente, pagando a
empresa responsável pelo objeto.
Desta forma, gera-se um beneficio para a sociedade no curto prazo e o Estado paga
por ele no longo prazo, sendo que, de acordo com o § 3º, Art. 12 da Lei Estadual nº
14 868, de 16 de dezembro de 2003, ao final do contrato os investimentos são
incorporados ao patrimônio estadual.
Art. 12. Os instrumentos de parceria público-privada [...] atenderão
às seguintes exigências:
§ 3º Ao término da parceria público-privada, a propriedade do bem
móvel ou imóvel objeto do contrato caberá à Administração Pública,
salvo disposição contratual em contrário. (MINAS GERAIS, 2003a)

O contexto que levou à implementação do modelo mineiro de PPP, inovador no
Brasil, foi, de acordo com E5, o sucesso desse tipo de empreendimento no exterior,
em especial na Europa, onde a Inglaterra possui o modelo mais evoluído, que
inclusive serviu de modelo para o Estado de Minas Gerais que enviou servidores
para lá, a fim de que conhecessem a proposta e a implantassem no Estado, o que
ocorreu a partir de 2006.
O sucesso do modelo em questão deve-se, principalmente, a seu potencial de
colaborar para o aperfeiçoamento da capacidade do Estado em alcançar eficácia no
atendimento dos objetivos traçados nas políticas governamentais, já que, de acordo
com Minas Gerais (2009c, p.10), a escassez dos recursos públicos impõem uma
constante busca pela otimização das escolhas para realização de investimentos em
projetos de interesse público, o que é oferecido pelo modelo de PPP mineiro.
Dentre os objetos que podem ser alvo de parcerias público-privadas há um conjunto
relativamente amplo, capaz de atender a diversas áreas do Estado, podendo ser
destacados a prestação de serviços públicos e a construção, ampliação,
manutenção, reforma e gestão de instalações de uso público em geral, como se
observa no Art. 5º do Decreto 14 868, de 16 de dezembro de 2003.
No que se refere às vedações, constantes do Art. 6º do Decreto 14 868, de 16 de
dezembro de 2003, destaca-se a proibição de celebração de parceria públicoprivada que delegue a entes privados atribuições de natureza policial e as que
envolvam poder de polícia.
Outras vedações previstas na legislação federal sobre PPP estabelecem limites de

	
   92	
  
valores e prazos para os contratos, como se observa a seguir.
§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria públicoprivada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais);
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco)
anos;
[...] (BRASIL, 2004).

Assim, para viabilizar a implementação do modelo de parceria público-privada no
Estado, a Unidade Central PPP foi implementada, como prevê o Art. 2º do Decreto
14 868, de 16 de dezembro de 2003, no âmbito da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico em função da atribuição desta secretaria de coordenar
as concessões de parcerias público-privadas.
Art. 2º A SEDE tem por finalidade planejar, organizar, dirigir,
coordenar, executar, controlar e avaliar as ações governamentais
relativas [...] às concessões, inclusive às parcerias públicoprivadas, competindo-lhe:
[...]
XX - coordenar e assessorar os órgãos e entidades do Estado na
contratação e gestão de projetos de parcerias público-privadas PPP, de acordo com o que estabelece a Lei nº 14.868, de 16 de
dezembro de 2003, observadas as diretrizes do Conselho Gestor
de Parcerias Público-Privadas; e
XXI - gerir os contratos de PPP na sua área de atuação (MINAS
GERAIS, 2011a).

No que se refere às competências da Unidade PPP, encontram respaldo no Art. 11
do Decreto 14 868, de 16 de dezembro de 2003, e constata-se seu papel de atuar
como órgão fomentador junto aos demais entes estatais, a implementação deste
modelo, como se segue.
Art. 11. A Unidade Central de Parcerias Público-Privadas tem
por finalidade coordenar, promover e fomentar projetos de
parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, para a
implementação de projetos de infraestrutura e de serviços de
interesse público, de relevante impacto econômico e social, bem
como articular e gerir a rede de parcerias público-privadas e
executar atividades operacionais e de coordenação de parcerias no
âmbito do Estado, competindo-lhe:
[...]
II - articular-se com órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta do Estado, visando à cooperação
técnica, financeira, operacional e jurídica, para o desenho,
implementação e acompanhamento de parcerias;
III - acompanhar a formulação, juntamente com órgãos e entidades
interessadas, de arranjos de garantias para cada projeto proposto;
IV - assessorar a elaboração de projetos e contratos de
parcerias com o setor privado aos órgãos e entidades da
administração pública estadual, direta e indireta, e às Unidades
Setoriais de PPP;
[...]
VIII - auxiliar tecnicamente e acompanhar a gestão dos contratos
de parceria celebrados pelos órgãos e entidades da administração
pública estadual;
[...]
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X – assessorar os órgãos do Estado reproduzindo boas práticas e
promovendo efetividade da atividade governamental regulatória no
âmbito da gestão de contratos de PPP; e
[...] (MINAS GERAIS, 2011a).

Extrai-se ainda das competências da Unidade Central PPP seu papel de
assessoramento técnico aos demais órgãos da administração pública direta e
indireta do Estado, haja vista que, como salienta E5, a política de PPP em Minas
Gerais é de algo muito novo, cujo potencial é desconhecido por boa parte dos
órgãos e servidores estaduais.
Para executar as atribuições previstas na legislação, a estrutura administrativa da
Unidade Central de Parcerias Público-Privadas, descrita por E5, é integrada por 11
(onze) empreendedores públicos, sendo 01 (um) deles o Gerente Geral da Unidade
e responsável pela coordenação geral das atividades; 01 (um) atua no Núcleo de
Apoio aos Contratos de PPP, e presta consultoria a todos os demais técnicos da
unidade, bem como às unidades setoriais de PPP, existentes nos órgãos com
contratos vigentes e os outros 09 (nove) empreendedores ficam responsáveis por
uma média de três projetos, entre vigentes e em fase modelagem.
O perfil dos profissionais da Unidade Central envolve empreendedores selecionados
por rigoroso processo público que resulta na contratação de profissionais com
formação privilegiada, destacando-se no caso dos que atuam na Unidade PPP,
conhecimentos aprofundados em economia, administração, finanças públicas,
direito, fluência em inglês ou outro idioma, gestão de projetos e gestão de contratos
e políticas públicas (E5).
Além da equipe da Unidade Central, todos os órgãos que celebram contratos de
parceria público-privada devem constituir um Unidade Setorial de Parceria PúblicoPrivada, que se encarregará do acompanhamento e monitoramento da execução do
respectivo contrato.
As Unidades Setoriais são núcleos operacionais internos de cada
Secretaria, órgão ou entidade da Administração Pública do Estado,
responsáveis pelo desenvolvimento de ações no âmbito do
Programa PPP. Esses núcleos são integrados, preferencialmente,
por equipe multidisciplinar de técnicos [...] (MINAS GERAIS, 2009c,
p. 18)

Outra estrutura administrativa criada em função das PPP é o Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas (CGP), instituído pelo Art. 19 da Lei Estadual nº 14 868,
de 16 de novembro de 2003, vinculado à Governadoria do Estado e presidido pelo
Governador do Estado. Sua composição inclui o Advogado Geral do Estado e mais
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seis secretários de Estado, além do titular da secretaria diretamente relacionada
com o projeto, que atua como membro eventual.
Compete ao CGP, de acordo com previsão contida no § 1º, Art. 19 da Lei Estadual
nº 14 868, de 16 de novembro de 2003, elaborar e realizar a avaliação geral do
Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, bem como aprovar editais, contratos
e seus respectivos aditamentos e prorrogações.
A

partir

das

competências

previstas

para

a

Unidade

Central

PPP

são

desencadeados uma série de passos, capazes de viabilizar a celebração de projetos
PPP, conforme extrai-se de Minas Gerais (2009c):
“a) identificação de oportunidade de contratualização de projeto via PPP, por
qualquer dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado;
b) elaboração de propostas preliminares pela Unidade Central PPP, a partir da
proposição do órgão estadual interessado;
c) análise de viabilidade econômica, financeira e jurídica pela Unidade Central PPP;
d) proposição ao Conselho Gestor de Parcerias (CGP) para análise, aprovação e
inclusão da proposta preliminar no Plano Estadual de PPP;
e) modelagem das propostas preliminares aprovadas, considerando-se dados
econômico-financeiros, as garantias exigidas e os estudos ambientais pertinentes;
f) consulta pública do projeto modelado;
g) aprovação do projeto pelo CGP
h) licitação do contrato de PPP; e
i) gestão, monitoramento e fiscalização do contrato em execução.”
No que se refere aos resultados alcançados até o presente momento por esta
política pública inovadora pode-se citar os seguintes projetos já implementados:
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a) Rodovia MG-050, assinado em julho de 2007 entre a Secretaria de Transportes e
Obras Públicas (SETOP) e a Concessionária da Rodovia MG-050. Contempla a
recuperação, ampliação e manutenção da rodovia até 2032. Os investimentos
previstos são da ordem de R$ 800 milhões (MINAS GERAIS, 201_).
b) Complexo Penal de Ribeirão das Neves, assinado em junho de 2009 pela
secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e a Concessionária Gestores
Prisionais Associados S.A. (GPA). Contempla a disponibilização de 3.000 vagas
prisionais, divididas em cinco unidades prisionais, sendo três para o regime fechado
e duas para o aberto. Além disso, é prevista a construção de uma unidade de
administração central do Complexo Penal. Os investimentos do parceiro privado são
da ordem de R$ 180 milhões e a contrapartida do estado é de R$ 74,63 (setenta e
quatro reais e sessenta e três centavos) por preso, por dia. A vigência prevista vai
até 2044 (MINAS GERAIS, 201_).
c) Unidades de Atendimento Integrado (UAI), assinado em dezembro de 2010 entre
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Concessionária
Minas Cidadão Centrais de Atendimento S.A.. O objeto da concessão é a operação
e gestão, manutenção de 6 Unidades de Atendimento Integrado nos municípios de
Betim, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.
O prazo da concessão vai até 2030, prorrogável até 2045 (MINAS GERAIS, 201_).
d) Mineirão, assinado em dezembro de 2010, com vigência de 27 anos, encerrandose em 2037, prorrogável até 2045. O contrato entre o Núcleo Gestor das Copas, a
SEPLAG e a Concessionária Minas Arena Gestão e Instalação S.A. possui como
objetivo a exploração, mediante concessão administrativa, da operação e
manutenção precedidas das obras de reforma, renovação e adequação do complexo
do Mineirão. O valor do contrato é de R$ 677.353.021,85 (seiscentos e setenta e
sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil e vinte e um reais e oitenta e cinco
centavos) (MINAS GERAIS, 201_).
Atualmente, como salienta E5, ainda existem 17 propostas de projetos em estudo no
Estado, com vistas à celebração de parcerias público-privadas, dentre os quais se
encontram a construção do edifício sede do DETRAN no Bairro da Gameleira; a
concessão da construção, operação e administração dos pátios de veículos para o
DETRAN e a fabricação, comercialização e instalação de placas nos veículos de
Minas Gerais.
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No que se refere à estrutura administrativa da política de PPP em Minas Gerais,
pode-se representa-la conforme FIGURA 9.

CONSELHO	
  GESTOR	
  D E	
  PARCERIAS	
  PÚBLICO-‐
PRIVADAS
ÓRGÃO	
  ESTADUAL	
  PARCEIRO
SECRETARIA	
  D E	
  ESTADO	
  D E	
  DESENVOLVIMENTO	
  
ECONÔMICO

UNIDADE	
  CENTRAL	
  DE	
  PARCERIA	
  PÚBLICO-‐
PRIVADA

UNIDADE	
  SETORIAL	
  DE	
  
PARCERIA	
  PÚBLICO-‐PRIVADA	
  

CONSÓRCIO	
  PRIVADO	
  
PARCEIRO

FIGURA 11 – Representação gráfica da estrutura administrativa de captação de recursos,
via Parcerias Público-Privadas, no Governo de Minas Gerais - 2013.
Fonte: Elaboração do autor.
Nota: As linhas contínuas verticais representam relações hierárquicas.
As linhas pontilhadas representam relações de assessoria técnica.
Os retângulos pontilhados representam órgãos não pertencentes à estrutura principal.

3.3.6 Secretaria de Estado de Defesa Social / Assessoria de Gestão Estratégica e
Inovação
Embora a SEDS seja o órgão representante do Sistema de Defesa Social, atuando
de acordo com a lógica das Redes de Desenvolvimento Integrado, previstas no
PMDI, atualmente ela não dispõe de uma estrutura administrativa destinada a
executar a captação de recursos para o Sistema de Defesa Social (E7).
O que existe no âmbito da SEDS são ações desenvolvidas por seções específicas,
como o caso da Subsecretaria de Promoção da Qualidade e Integração do Sistema
de Defesa Social que, por iniciativa, tem buscado monitorar oportunidades de
recursos via convênio com o Governo Federal e apresentar projetos para captar tais
recursos e desenvolver ações em seu âmbito de atuação (E7).
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Também são desenvolvidos, como salienta E7, esforços pontuais, diante de
demandas específicas, tanto pela AGEI/SEDS quanto por parte do próprio
Secretário de Defesa Social e alguns outros atores da Secretaria de Estado de
Defesa Social, para tentar, junto ao Ministério da Justiça ou a outros atores, captar
recursos para realizar projetos de maior envergadura para o Sistema de Defesa
Social.
Outra forma de atuação quanto à captação de recursos ocorre pontualmente, de
forma reativa, a partir do envio pela SEPLAG ou outro órgão, de oportunidades de
captação de recursos, como convênios com o Governo Federal ou cooperação
técnica, quando a AGEI/SEDS, mediante contato com os demais órgãos da rede,
tenta viabilizar a elaboração de projetos capazes de concorrer satisfatoriamente a
tais recursos (E7).
Assim,

o

entrevistado

esclarece

que,

embora

não

exista

uma

estrutura

institucionalizada, própria para captar recursos, a AGEI/SEDS destaca como muito
necessária a criação de uma estrutura integrada e proativa, envolvendo
representantes institucionais de todos os órgãos da Rede de Defesa e Segurança,
para realizar tal tarefa de forma planejada, sistemática e ampla.
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4 METODOLOGIA
Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória, com o objetivo de
proporcionar maior familiaridade com o problema identificado e de torná-lo mais
explicito, a partir da consideração de vários aspectos relacionados ao fenômeno
estudado. (GIL, 2010, p. 27)
No que se refere à natureza da pesquisa, é qualitativa com utilização de entrevistas
com sujeitos sociais responsáveis pela coordenação da estrutura administrativa e
implementação das alternativas de captação de recursos junto à PMMG e aos
órgãos que coordenam este processo no Governo Estadual.
Na realização das entrevistas busca-se reunir elementos para melhor descrever o
objeto de estudo e representar com fidelidade a estrutura administrativa

e as

alternativas de captação de recursos praticadas pela PMMG e pelos órgãos do
estado que coordenam esse processo no Poder Executivo estadual, ainda que tais
aspectos não se encontrem estabelecidos por meio de processos formalizados.
Assim, também se utiliza de informações trazidas a tona pelos entrevistados,
durante a pesquisa de campo, para melhor caracterizar o objeto estudado.
Quanto às técnicas empregadas neste estudo, recorre-se à documentação indireta,
por meio de pesquisa bibliográfica e documental, de acordo com Gil (2010, p. 31).
Bibliográfica por meio de abordagem de livros, artigos científicos e outras obras
recentes da teoria da reforma do Estado e da administração pública gerencial,
disponível em bibliotecas e sistemas de busca na Internet e documental a partir do
momento em que se recorre, também, a documentos internos das organizações
estudadas, a fim de melhor explicar o objeto de estudo.
No que se refere à documentação direta, recorre à pesquisa de campo com
entrevistas a representantes das estruturas administrativas que coordenam a
captação de recursos no Governo Estadual e na PMMG.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo pesquisador, sempre no
ambiente de trabalho dos entrevistados, a fim de permitir a coleta, além das
informações dos entrevistados, de informações visuais e ambientais relacionadas à
estrutura administrativa de cada órgão estudado, o que agrega valor às informações
obtidas e permite melhor interpretá-las.
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Delimita-se o universo da pesquisa às seguintes estruturas de coordenação da
captação de recursos do Governo do Estado: Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (SEPLAG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE),
Governadoria do Estado (GE). No âmbito do Sistema de Defesa Social estende-se a
pesquisa à Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), por ser um órgão que se
situa entre a estrutura de coordenação da captação de recursos Estadual e a
PMMG, em algumas das alternativas utilizadas.
No âmbito da PMMG limita-se às seções do nível de direção geral, que
desempenham papel de coordenação organizacional das atividades de captação de
recursos, como se segue: Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO);
Assessoria Institucional (AI) e Seção de Logística e Tecnologia (PM/4).
Em todas os órgãos que integram o universo deste estudo, restringe-se a pesquisa
de campo ao representante do setor diretamente responsável pela captação de
recursos, descritos no QUADRO 1.
ÓRGÃOS
PESQUISADOS

Secretaria de
Estado de
Planejamento e
Gestão

ESTRUTURA
ADMINISTRATIVADE
CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
Diretoria
Central
de
Avaliação de Projetos e
Captação de Recursos
Coordenação
das
Operações de Crédito
Núcleo
Central
de
Parcerias com OSCIP

Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento
Econômico
Governadoria do
Estado
Secretaria de
Estado de Defesa
Social

Diretoria de Enlace com
Organizações
Multilaterais e outros
Organismos
Unidade
Central
de
Parcerias
PúblicoPrivadas
Assessoria de Relações
Internacionais
Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação

REPRESENTANTES
ENTREVISTADOS
Diretora Central
de
Avaliação de Projetos e
Captação de Recursos
Coordenadora
das
Operações de Crédito
Gestor
do
Núcleo
Central de Parcerias
com OSCIP
Superintendente
Financiamento
2
Investimento

de
ao

CODIFICAÇÃO

E1
E2
E3

E4

Coordenador do Núcleo
de Apoio aos Contratos

E5

Assessora de Relações
Internacionais

E6

Assessor de Gestão
Estratégica e Inovação

E7

Núcleo de Gestão de
Chefe do Núcleo de
E8
2
Projetos
Gestão de Projetos
Assessoria de Obras e
Chefe da Assessoria de
E9
Projetos
Obras e Projetos
QUADRO 1 – Identificação do universo da pesquisa Captação de recursos: Análise do

Polícia Militar de
Minas Gerais

alinhamento entre as estruturas e alternativas de captação de recursos da Polícia Militar de
Minas Gerais e do Governo mineiro. – Belo Horizonte – 2013.
FONTE: Elaboração do autor.
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NOTAS:

1

Com o objetivo de preservar a identificação dos entrevistados, no decorrer deste
estudo, ao se utilizar de informações por eles prestadas, as referências serão
codificadas, de acordo com padrão definido nesse quadro.

2

O entrevistado permaneceu na Chefia do Núcleo de Gestão de Projetos desde
sua criação, no ano de 2009, até janeiro de 2013, quando foi transferido para
outra unidade da Polícia Militar de Minas Gerais, porém, até o presente momento
seu substituto ainda não assumiu a função.

3

O Superintendente de Financiamento ao Investimento encontra-se, desde
dezembro de 2012, também à frente da Diretoria de Enlace com Organizações
Multilaterais e outros organismos.

A partir das entrevistas realizadas, em conjunto com a documentação pesquisada,
torna-se possível descrever e comparar as estruturas administrativas e as
alternativas de captação de recursos utilizadas pelos órgãos do Governo do Estado
e pela PMMG, necessária à verificação da hipótese levantada para o problema
desta pesquisa.
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE AS ESTRUTURAS
ADMINISTRATIVAS E ALTERNATIVAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA
PMMG E DO O GOVERNO DE MINAS GERAIS
5.1 Quanto à captação de recursos via convênios com o Governo Federal e
emendas parlamentares
No que se refere ao alinhamento entre as organizações, proposto nos objetivos
deste estudo, constata-se, de acordo com as estruturas administrativas descritas
para captar recursos via convênios com a União e emendas parlamentares, que a
PMMG mantem-se parcialmente alinhada com o Governo Estadual, já que, em
ambos existe uma estrutura administrativa que se dedica a coordenação desta
atividade, de acordo com as competências específicas, mas as atividades são
desenvolvidas com algumas diferenças, especialmente quanto à atuação de
maneira ativa ou passiva.
Ao se analisar a descrição de parte da finalidade e das competências da SEPLAG,
conforme previsão contida no Art. 2º do Decreto Estadual nº 45 794, de 02 de
dezembro de 2011, constata-se que ela atua, assim como demonstrado por Pereira
(2006c, p. 11), como o órgão condutor do núcleo estratégico do Governo Estadual,
logo, o direcionador da estratégia geral, atuando em múltiplas frentes, inclusive, na
gestão da captação de recursos.
Art. 2º A SEPLAG tem por finalidade coordenar a formulação, a
execução e a avaliação de políticas públicas, visando ao
desenvolvimento econômico, social e institucional do Estado,
propor e executar políticas públicas de recursos humanos,
orçamento, recursos logísticos e Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC, modernização administrativa e saúde
ocupacional, bem como exercer a coordenação geral das ações de
governo e a gestão da estratégia governamental [...] (MINAS
GERAIS, 2011b destaque nosso).

Há, proporcionalmente, similaridade deste papel por parte da Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional da PMMG, como se constata no Art. 3º da
Resolução nº 3 986, de 16 de setembro de 2008, já que ela possui competência
para assessorar o comando da organização na coordenação da estratégia, dos
projetos e da busca pela qualidade na PM.
Art. 3º Compete à Assessoria da Gestão para Resultados:
I – assessorar na coordenação do planejamento estratégico, na
gestão de projetos e na gestão para qualidade na PMMG;
[...] (MINAS GERAIS, 2008 destaque nosso).
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Percebe-se, que a origem da seção destinada a captar recursos para a PMMG,
descritas por E8, ao se reportar ao surgimento da Assessoria de Obras e Projetos
da PM/4, assim como a criação da Diretoria Central de Projetos, no âmbito do
Governo Estadual, de acordo com E1, se alinham com a proposta da administração
pública gerencial, apresentada por Cardoso (2006), e ambas partem de um mesmo
cenário,

ou

seja,

contingências

econômicas

e

necessidade

de

viabilizar

economicamente o desenvolvimento de projetos e ações.
A administração pública gerencial emergiu na segunda metade
deste século como resposta à crise do Estado, como modo de
enfrentar a crise fiscal, como estratégia para reduzir o custo e
tornar mais eficiente a administração dos imensos serviços que
cabiam ao Estado [...] (CARDOSO, 2006, p. 28).

A criação dessas duas estruturas administrativas, com vistas a auxiliar na superação
das dificuldades financeiras da PMMG e do Estado de Minas Gerais, também se
assemelha, de acordo com Anastasia (2006) com as causas que induziram à
implementação do Programa Choque de Gestão em Minas Gerais.
Em 2002, o panorama da Administração Pública estadual mineira
não era positivo. [...] Minas Gerais apresentava um gravíssimo
quadro fiscal, com notório déficit orçamentário existente desde
1996, pelo que faltavam recursos [...] inclusive para o [...]
pagamento da folha de pessoal. Naturalmente, investimentos com
recursos do Tesouro não existiam, levando a um processo de
sucateamento da máquina administrativa [...] (ANASTASIA, 2006,
p. 13).

Em relação ao foco dado à captação de recursos na Polícia Militar, por meio da
PM/4 e da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, assim como no Governo
do Estado, pela Diretoria Central de Avaliação de Projetos e Captação de Recursos,
a partir da elaboração de projetos destinados a explicitar necessidades e apresentar
justificativas, é uma prática de gestão amplamente utilizada também no Terceiro
Setor, para captar recursos, como afirma Albuquerque (2006, p. 95), ao constatar
que no Brasil, ao final da década de 1990, ocorre significativa expansão de
treinamentos e consultorias dedicados a ensinar as organizações do Terceiro Setor
como elaborar planos e projetos para obtenção de recursos a fim de financiar o
trabalho que desenvolviam.
A relação entre elaboração de projetos e captação de recursos também é indicada
como caminho correto em estudos sobre a gestão de recursos para o Terceiro Setor
no Brasil.
Se a organização se perguntar “por que” precisa elaborar um
projeto, uma resposta é que os financiadores precisam avaliar se a
proposta está em conformidade com usas linhas de fomento e se a
organização tem capacidade de executá-la. (SILVA, 2010, p. 1320)
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Tanto a DCAP/SEPLAG, quanto a ADO/CG possuem, entre suas competências, a
previsão de atuarem como instâncias indutoras da profissionalização na elaboração
de projetos, por meio de treinamento das pessoas envolvidas, já à PM/4, compete
atuar na orientação dos diversos projetos em seu campo de atuação.
Essa preparação de indivíduos para elaborar projetos se alinha com a perspectiva
apresentada por Silva (2010, p. 1317), ao destacar que captar recursos de uma
maneira mais ativa, sejam eles financeiros ou técnicos, vem tornando-se uma
necessidade, seguida por um processo de profissionalização dos atores envolvidos,
com investimentos em treinamento, criação de setores especializados nessa área e,
consequentemente, expansões significativas dos recursos captados, contribuindo
para o alcance dos objetivos das organizações envolvidas. (SILVA, 2010, p. 1317)
Em relação ao perfil desejado para os profissionais que atuam na captação de
recursos via emendas parlamentares e convênios com a União, existe alinhamento
entre as competências relacionadas pela DCAP e pela PMMG, já que os
entrevistados de ambas as estruturas destacaram a necessidade de conhecimentos
em gestão de projetos, utilização do SICONV, orçamento público e elevada
capacidade de comunicação. O único ponto destacado pela DCAP/SEPLAG, por
meio de E1, não citado para a PMMG, através de E8 e E9, é a necessidade de
conhecimento acerca do funcionamento das alternativas de captação de recursos
disponíveis para o poder público.
O alinhamento é parcial já que não há, no âmbito da Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional, formalização expressa de competências que
confiram respaldo formal para direcionar o comportamento organizacional no que se
refere à captação de recursos e a Assessoria de Obras e Projetos da PM/4 carece
de previsão formal de sua existência e competências nas normas internas da
PMMG. O que contraria a constatação de Riscarolli; Rodrigues; Almeida (2010, p.
33), quando expressam a necessidade de formalização de estruturas administrativas
para realizar esta tarefa.
[...] para a formulação de estratégias de captação é preciso
primeiro formalizar a área ou departamento [...] que se
responsabilize pela captação. Atribuir a responsabilidade a
pessoas ou grupos, sem formalização e política institucional é o
mesmo que minar a motivação e desautorizar os processos
(RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010, p. 33 destaque
nosso).
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No caso da DCAP/SEPLAG, essa formalização se dá por meio do Decreto Estadual
nº 45 794, de 02 de dezembro de 2011, que objetivamente expressa as
competências da Diretoria.
Outra causa determinante da parcialidade do alinhamento é a inexistência de rotinas
formais, no âmbito da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional e da PM/4,
capazes de direcionar as demais unidades da PMMG, no que diz respeito às formas
de atuação para captar recursos.
A DCAP/SEPLAG realiza esta orientação por meio do Manual de Elaboração de
Projetos e Captação de Recursos, instrumento que se presta a orientar os demais
órgãos do Estado, quanto às oportunidades existentes e a forma de acessá-las, e
por meio do Framework de projetos, que se constitui em uma ferramenta de
avaliação prévia dos projetos, destinada a melhorar as propostas de projetos dos
órgãos, a fim de que obtenham êxito na concorrência a recursos.
5.2 Quanto à captação de recursos via Programa de Aceleração do
Crescimento
Não há alinhamento entre a PMMG e o Governo de Minas Gerais no que se refere a
essa alternativa de captação de recursos, já que não existe, no âmbito da Polícia
Militar, estrutura administrativa que se dedique a estabelecer processos para captar
recursos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento.
Percebe-se porém, a partir das diretrizes emanadas por meio do Art. 3º da Lei
Federal nº 11 578, de 26 de novembro de 2007, que a liberação de recursos do PAC
está condicionada a elaboração de projetos pelos Estados.
Art. 3º As transferências obrigatórias para execução das ações do
PAC são condicionadas ao cumprimento dos seguintes requisitos
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios beneficiários, conforme
o constante de termo de compromisso:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da
conclusão das etapas ou fases programadas; e
VII - comprovação de que os recursos próprios para complementar
a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador, quando a ação compreender obra ou serviço de
engenharia.
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§ 1º A aprovação formal pela União do termo de compromisso de
que trata o caput deste artigo é condição prévia para a efetivação
da transferência obrigatória. (BRASIL 2007)

Nesse contexto, embora a PMMG não atue na captação de recursos relacionados
ao Programa de Aceleração do Crescimento, a lógica de funcionamento do Núcleo
de Projetos/ADO e da Assessoria de Obras e Projetos da PM/4, que atuam com
base na elaboração de projetos como instrumento de captação de recursos,
conforme descrito por E8 e E9, e previsto nas normas das respectivas seções, as
mantém alinhadas com a atuação da DCAP e regras do Governo Federal para
liberação de recursos do PAC.
No Governo do Estado esta estrutura é a mesma destinada a captar recursos via
convênios com a União por meio do SICONV e emendas parlamentares, ou seja, a
Diretoria Central de Avaliação de Projetos e Captação de Recursos, que atua, para
fins de identificação de oportunidades, em parceria com a Governadoria do Estado,
a qual recebe as notícias de programas do Governo Federal que estão se abrindo
para transferir recursos do PAC e repassa para a DCAP/SEPLAG.
A partir da identificação da oportunidade, a DCAP aciona o órgão da estrutura do
Estado cujos recursos disponíveis se alinham com a missão, a fim de que possa
elaborar e apresentar o devido projeto.
5.3 Quanto à captação de recursos via operações de crédito nacionais e
internacionais
Há alinhamento parcial entre a PMMG e o Governo de Minas Gerais no que se
refere a essa alternativa de captação de recursos, vez que, embora não exista uma
estrutura administrativa na PM que se destine a captar recursos por meio dela, o
fato de tanto a ADO quanto a PM4 trabalharem focadas na lógica de elaboração de
projetos como estratégia para captação de recursos, contribui para que a PMMG,
diante do fechamento de contratos de Operações de Crédito pelo Estado, esteja em
condições de captar parcela dos recursos para custeio de seus projetos.
Nesse contexto, de acordo com E8 e E9, a Assessoria de Desenvolvimento
Organizacional e a PM/4 são as estruturas administrativas que representam a
Polícia Militar para fins de negociações e elaboração dos projetos solicitados pela
SEPLAG ou SEDE, sendo que a PM/4 atua quando os projetos se referem às áreas
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de logística e tecnologia, e a ADO nos projetos relacionados ao desenvolvimento
estratégico da organização.
Em regra, como observado por E8, a interlocução com a PMMG, no caso das
operações de crédito originadas na SEPLAG ou SEDE, se dá por meio da Secretaria
de Estado de Defesa Social (SEDS).
Percebe-se então uma atuação da PMMG não na captação dos recursos, mas no
atendimento a demandas geradas para usufruir de recursos já captados por órgãos
do Governo.
De acordo com E2 e E4, embora esta alternativa de captação de recursos se aplique
à Polícia Militar, sugerem que este não seja o foco da organização.
Essa sugestão se deve ao fato de que, como explicado por E2 e E4, as operações
de crédito são um financiamento de longo prazo contraído pelo Estado, cuja
aprovação é vinculada à capacidade de endividamento estatal que, atualmente,
após a finalização de todas as operações que se encontram em negociação, estará
próxima do limite orçamentário possível. Assim, não há como a Polícia Militar, ou
qualquer outro órgão estatal, ter controle sobre esta modalidade, não devendo
portanto, depender dela

para

a

realização

de

projetos

fundamentais

ao

desenvolvimento organizacional.
Mesmo diante desse contexto, E2 e E4 sugerem que a Polícia Militar mantenha seus
principais projetos sempre formalizados, pois, caso o Estado contrate operações de
crédito que se alinhem com as demandas da PM, se os projetos já estiverem
prontos, aumentam significativamente as possibilidades de repasse, pelo Governo,
dos recursos necessários, desde que os objetos do contrato da operação de crédito
aprovado e dos projetos se alinhem.
Nesse sentido, o foco na elaboração de projetos por parte da Assessoria de
Desenvolvimento Organizacional e da PM/4, alinham-se com a estratégia do
Governo, o que corrobora para a parcialidade do alinhamento.

	
  
107	
  
5.4 Quanto à captação de recursos via cooperação técnica
Não há alinhamento entre a PMMG e a estrutura governamental, pois não existe
uma estrutura administrativa ou política organizacional destinada a captar recursos
via cooperação técnica.
Ressalta-se que, de acordo com E6, há grande potencial para a PMMG na captação
de recursos via cooperação técnica.
O caminho apontado por E6, para que a organização usufrua desse potencial, passa
pelo conhecimento da estrutura da Rede de Articulação Internacional e também pela
adoção de uma política organizacional de internacionalização, o que pode ser feito
através da inserção, no mapa estratégico da PMMG, dessa política, a fim de
direcionar o comportamento dos servidores.
O desalinhamento entre a PMMG e a estrutura de Governo para captar recursos via
cooperação técnica é constatado por meio do Art. 2º do Decreto Estadual nº 44 039,
de 03 de junho de 2005, que prevê os órgãos integrantes da Rede de Articulação
Internacional e não faz menção à Polícia Militar.
Porém, nesse contexto, destaca E6 que a RAI passará por revisão quanto a sua
composição, com a pretensão de inserir órgãos e entidades do Estado que tenham
interesse em dela participar, o que aponta para uma oportunidade da Polícia Militar
se alinhar com a estrutura de captação de recursos do Governo mineiro, via
cooperação técnica.
Na composição atual da Rede de Articulação Internacional a área de defesa e
segurança, como aponta E6, está representada pela Secretaria de Estado de
Defesa Social.
Essa concepção, assim como o próprio funcionamento da RAI, se alinha com o
conceito de gestão transversal, implementado em Minas Gerais com o Choque de
Gestão, e que busca orientar o Estado para a colaboração entre suas instituições.
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5.5 Quanto às parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público
A Polícia Militar de Minas Gerais não se alinha com a captação de recursos
realizada pelo Governo do Estado por meio de parcerias com OSCIP, já que não
possui estrutura administrativa encarregada de identificar potenciais serviços ou
projetos que possam se utilizar dessa alternativa, bem como de implementá-los com
apoio do o Núcleo Central de Parcerias com OSCIP/SEPLAG.
A proposta do sistema de parceria do Estado com as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público procura colaborar para superar uma das causas que
levaram à reforma do Estado Brasileiro e à implementação do Choque de Gestão
em Minas Gerais, ou seja, a crise fiscal por que ambos passavam e a necessidade
de atender as demandas dos cidadãos.
Se, como vimos, a crise de financiamento [...] reduz sobremaneira
a capacidade de implementação de políticas públicas sociais [...]
Uma das possíveis saídas para este impasse está no
fortalecimento da parceria (que já acontece no âmbito do programa
de reforma do Estado) entre o setor público e o terceiro setor em
prol da área social no Brasil. (RODRIGUES, 1998, P. 31)

Esse modelo de parceria nasce em Minas Gerais na perspectiva das inovações
gerenciais necessárias à reforma do Estado, defendidas por Pereira (2006), e se
alinha com as alterações que se fizeram necessárias na estrutura do Estado para
implementação do Programa Choque de Gestão.
A opção pela utilização da parceria com a sociedade civil para a
execução de serviços sociais em Minas Gerais foi concebida no
Plano de Governo 2003/2006 [...], quando, pela primeira vez, foram
apresentadas as inovações gerenciais propostas pelo projeto
estruturador “Choque de Gestão”. Nesse contexto, a revisão do
marco legal para a implementação de políticas sociais e
aprimoramento da prestação de serviços, representada pelo
modelo de OSCIP, é considerada uma opção estratégica que
possibilita a ampliação da proximidade e da formação de alianças
com a sociedade civil organizada (LEMOS et al., 2006, p. 131).

Pela perspectiva dos ganhos produzidos, a parceria do Estado com OSCIP, adotado
pelo Governo mineiro produz ganhos quanto à agilidade, flexibilidade e ampliação
da capacidade de resposta estatal.
[...] o Estado vem se beneficiando com outras características
destas entidades [...]: maior flexibilidade de regras, que permite
uma agilidade gerencial; ampliação da capacidade operacional do
Estado sem a necessidade de realizar maiores investimentos; a
capacidade das entidades para agirem como agentes
multiplicadores; e a possibilidade das OSCIPs mobilizarem
recursos financeiros oriundos da iniciativa privada, como no caso
dos TPs [Termos de Parceria] que têm, como objeto, a elaboração
de projetos por OSCIPs com o objetivo de se credenciarem aos
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financiamentos das Leis de Incentivo à Cultura. (FERNANDES,
2009, p. 93)

Esse contexto, associado às várias áreas de atuação da PMMG, descritas na seção
3, apontam para várias possibilidades, caso haja interesse organizacional, de
promover o alinhamento entre a Polícia Militar e o Governo, no que se refere à
captação de recursos por meio de parcerias com OSCIP.
As áreas possíveis de alinhamento entre a PMMG e o Governo, por meio dessa
alternativa, encontram-se descritas no Art. 4º da Lei Estadual nº 14 870, de 16 de
dezembro de 2003.
Art. 4º - Observados o princípio da universalidade e os requisitos
instituídos por esta Lei, a qualificação como OSCIP será conferida
à pessoa jurídica cujos objetivos sociais consistam na promoção
de, pelo menos, uma das seguintes atividades:
I - assistência social;
II - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;
III - ensino fundamental ou médio gratuitos;
IV - saúde gratuita;
[...]
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente,
gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável;
[...]
X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita;
XI - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e de outros valores universais;
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias,
produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos;
[...]
XIV - ensino profissionalizante ou superior.
[…] (MINAS GERAIS, 2003b destaque nosso).

Neste contexto, além de se constituir em uma estratégia de captação de recursos,
de acordo com o conceito abordado nesta pesquisa, a experiência mineira de
parceria com o Terceiro Setor se mostra potencialmente aplicável à PMMG, não no
que se refere à execução de sua função principal, que integra o núcleo estratégico
do estado e, por isso mesmo, é função exclusiva do Estado, que deve ser exercida
por servidores de carreira (PEREIRA, 2006c), mas em diversas áreas em que a
organização atua, como educação, saúde, dentre outras.
5.6 Quanto à captação de recursos via Parcerias Público-Privadas
A Polícia Militar de Minas Gerais não se alinha com a captação de recursos
realizada pelo Governo do Estado por meio da Política de Parcerias PúblicoPrivadas, já que não possui estrutura administrativa encarregada de identificar
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potenciais serviços ou projetos organizacionais que possam se utilizar dessa
alternativa, bem como de implementá-los em parceria com o Núcleo Central de
Parcerias Público-Privadas.
A política de PPP mineira se amolda ao ambiente da administração pública
gerencial, explicitada por Cardoso, já que é criativa, promove a descentralização, é
inovadora e faz uso de contratos de gestão claros, com metas e indicadores
definidos para assegurar o atendimento do interesse público.
“[...] [a administração pública gerencial] é orientada para o cidadão
e para a obtenção de resultados [...] como estratégia, serve-se da
descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; e utiliza
o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores
públicos [...] (CARDOSO, 2006, p. 28).

Embora haja vedação legal de aplicação desse modelo ao exercício de funções
exclusivas do Estado, existem diversas atividades realizadas pela PMMG, como
observado por E5, passíveis de execução pelo modelo PPP.
Dentre essas atividades, E5 relaciona a manutenção das viaturas próprias da
PMMG; o ensino nos Colégios Tiradentes; o atendimento telefônico na central de
atendimentos 190, dentre outros.
Diante disso, destaca E5 que, essas possibilidades carecem de estudos de
viabilidade, a fim de identificar o efetivo atendimento às exigências da política de
PPP, necessitando para tanto, do desejo da Polícia Militar em fazê-lo, já que, a partir
disso, o Núcleo Central possui condições de apoiar e orientar todo o processo.
Essa vedação prevista na legislação, quanto aos limites do modelo de Parceria
Público-Privada,

visa

manter

as

atividades

exclusivas

do

Estado,

sob

responsabilidade de funcionários públicos e de carreira, a fim de preservar a isenção
necessária à separação do público e do privado, que originou o sistema burocrático,
e sob o qual, o modelo gerencial se estrutura, aproveitando o que ele possui de
bom, como defendido por Pereira (2006).
Ainda na perspectiva desse alinhamento, o modelo PPP mineiro ao preservar as
atividades exclusivas do Estado, demonstra estar alinhado com a divisão das
funções desse ente, descritas por Pereira (2006) como essenciais à implementação
da reforma do Estado.
[...] distingue as atividades exclusivas do Estado dos serviços
sociais e científicos competitivos e da produção de bens e serviços
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sociais e científicos competitivos e da produção de bens e serviços
para o mercado, e propõe a criação de novas instituições – as
“agências executivas” e as “organizações sociais” -, para
realizarem as tarefas necessárias sob contrato de gestão e com
ampla autonomia. Nas atividades exclusivas estão o núcleo
estratégico do Estado, onde as políticas públicas são definidas e
os serviços de fiscalização e controle, onde o poder do Estado é
exercido. Esses serviços devem ser realizados por agências
executivas, segundo o modelo britânico. Os serviços sociais e
científicos, por sua vez, que são e devem continuar a ser
custeados pelo Estado, precisarão ser gradualmente
“publicizados”, ou seja, transformados em entidades sem fins
lucrativos, públicas não-estatais, que, na medida em que tenham
autorização do Poder Legislativo para participar do orçamento
público, serão chamadas de “organizações sociais”. (PEREIRA,
2006b destaque nosso, p. 11)

5.7 Quanto à captação de recursos pela Secretaria de Estado de Defesa Social
Embora a delimitação desta pesquisa se propõe a analisar e descrever as estruturas
administrativas e alternativas de captação de recursos da Secretaria de Estado de
Defesa Social, durante a pesquisa de campo constata-se, de acordo com E7, que tal
estrutura não existe.
Assim, verifica-se que o conceito de gestão transversal proposto na estratégia
governamental, estruturado através das Redes de Desenvolvimento Integrado,
previstas no Art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, no que se
refere à captação de recursos, não está operando no Sistema de Defesa Social.
§ 2º São as seguintes as redes prioritárias da gestão
transversal do desenvolvimento no âmbito do Poder Executivo,
nas áreas temáticas a que se refere o caput do art. 3º desta Lei
Delegada:
[...]
III - Área de Direitos Sociais e de Cidadania:
[...]
c) Rede de desenvolvimento social, proteção, defesa e
segurança;
[...] (MINAS GERAIS, 2011d destaque nosso).

Essa constatação toma como referência o fato do órgão coordenador dessa rede,
não possuir estrutura(s) destinadas a captar recursos e coordenar essa atividade
junto ao Sistema de Defesa Social.
Não obstante a inexistência de estruturas de captação de recursos por parte da
Secretaria de Estado de Defesa Social, verifica-se que esse órgão, como afirmado
por E7, tem essa questão como importante e vê a necessidade de montagem de
uma estrutura de captação de recursos colegiada, na qual existam representantes
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de todos os órgãos do Sistema de Defesa Social, a fim de se integrarem e
fortalecerem, em prol das grandes necessidades existentes.
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6 CONCLUSÃO
Para compreensão deste objeto de estudo, a captação de recursos na Polícia Militar
de Minas Gerais, buscou-se inicialmente conceituar a expressão. Destaca-se que,
por se tratar de um objeto novo, especialmente entre as organizações públicas, há
uma escassez de definições do termo.
Considerando que a captação de recursos surgiu no âmbito das organizações sem
fins lucrativos, o conceito utilizado como referência nesse estudo foi o proposto pela
Associação Internacional de Captadores de Recursos (AFP, 2013), que se aplica
parcialmente à situação observada no quadro da pesquisa, em que a captação de
recursos no Governo de Minas Gerais e na PMMG recobre aspectos financeiros.
O conceito foi estendido para além dos aspectos financeiros, já que a cooperação
técnica, realizada pelo Governo mineiro, compreende como recurso a transferência
de conhecimentos técnicos. Assim, tratando a captação de recursos pelo aspecto
financeiro e de conhecimento técnico, abrange todos os traços existentes na PMMG
e no Governo do Estado.
Quanto aos determinantes teóricos do embasamento selecionado para a pesquisa,
em Albuquerque (2006), Cardoso (2006), Pereira (2006), Vilhena (2006) e Rodrigues
(1998), assinala-se que o entendimento destes autores explica parte da captação de
recursos na Polícia e no Governo de Minas, já que demonstram sua evolução a
partir das necessidades de sobrevivência econômica das organizações do Terceiro
Setor.
O embasamento também relaciona a aproximação entre a sociedade civil
organizada e o Estado como elemento que contribuiu para que o Estado se
apropriasse das estratégias de captação praticadas pelas organizações não
Governamentais, o que cria um ambiente favorável à formalização de parcerias
entre essas partes.
Finalmente, os autores pesquisados demonstram que a crise fiscal vivenciada pelo
Brasil e por Minas Gerais, colaboraram para a implementação de uma administração
pública focalizada em práticas gerenciais modernas, com o propósito de conferir
melhor uso aos recursos públicos.

	
  
114	
  
A contribuição desses autores foi pertinente no sentido de construir um olhar sobre a
captação de recursos como estratégia de aproximação entre o Estado e a sociedade
civil organizada, bem como instrumento de superação de adversidades econômicas,
capaz de auxiliar o Estado a cumprir seu papel de assegurar o bem estar da
sociedade, o que se aplica à Polícia Militar de Minas Gerais, pela perspectiva da
utilização da captação como contribuição para cumprir sua missão.
A seção 3, a caracterização do objeto de estudo, buscou apresentar o contexto
macro e micro da captação de recursos: macro, no contexto da modernização
proposta pela reforma do Estado brasileiro e da administração pública gerencial,
definidos a partir de meados da década de noventa no Brasil e do Choque de
Gestão, programa de reforma do Estado de Minas Gerais que incentiva a
modernização a inovação e a gestão eficaz, capaz de fazer mais com menos, por
parte das organizações estaduais.
O contexto micro descreve a Polícia Militar a partir de seu percursos histórico,
passando pelas áreas de atuação e caracteriza, por meio de entrevistas e normas
vigentes, as estruturas administrativas da organização que se dedicam à captação
de recursos.
Ainda nessa seção foram caracterizadas as estruturas administrativas e alternativas
de captação de recursos do Governo do Estado.
Assim, a seção 5, a análise e interpretação dos dados da pesquisa, aponta
similitudes e divergências da captação de recursos realizada pela PMMG e pelo
Governo do Estado, bem como estabelece relações entre as informações coletadas
por meio da documentação pesquisada e da pesquisa de campo, com o referencial
teórico da pesquisa.
Quanto aos objetivos propostos para esta pesquisa, os dados coletados permitem
constatar que:
a) quanto ao objetivo um, que impõe a descrição da estrutura administrativa de
captação de recursos da PMMG e do Governo mineiro.
Na seção 3, por meio dos documentos pesquisados e entrevistas realizadas, foi
possível detalhar todas as estruturas administrativas envolvidas na captação de
recursos, tanto na Polícia Militar, quanto no Governo do Estado, o que permiti uma
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visão geral da captação no Estado e possibilita o direcionamento das estratégias da
PMMG, a fim de potencializar a captação de recursos para realização de seus
projetos prioritários.
As figuras 04 e 05 e o QUADRO 2, resumem e ilustram essas estruturas no âmbito
da PMMG. Já as figuras 06, 07, 08, 09, 10 e 11, associadas ao QUADRO 2,
sintetizam e ilustram as estruturas administrativas de captação de recursos do
Governo do Estado.
Ressalta-se que, todas essas figuras são antecedidas por uma descrição detalhada
de cada estrutura envolvida na captação de recursos.
Sinteticamente pode-se afirmar que a PMMG se utiliza de duas estruturas
administrativas, totalizando quatro policiais militares envolvidos, e o Governo o faz
com cinco estruturas administrativas, nas quais estão envolvidos quarenta e três
servidores, o que sinaliza a necessidade de aprimoramento da captação de recursos
por parte da Polícia Militar, especialmente quanto à ampliação das alternativas das
quais se utiliza atualmente, aproveitando a experiência já desenvolvida pelo
Governo Mineiro.
b) quanto ao objetivo dois, a demonstração das alternativas para captação de
recursos utilizadas pela PMMG e pelo Governo do Estado de Minas Gerais
Esse objetivo foi plenamente cumprido na seção 3 desta pesquisa, que detalha
todas as alternativas utilizadas, as quais podem ser assim sintetizadas:
i) alternativas utilizadas pela PMMG:
- convênios com a União via SICONV;
- emendas parlamentares.
ii) alternativas utilizadas pelo Governo de Minas Gerais:
- convênios com a União via SICONV;
- emendas parlamentares;
- Programa de Aceleração do Crescimento;
- operações de crédito nacionais;
- operações de crédito internacionais;
- cooperação técnica;
- parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e
- Parcerias Público-Privadas.
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c) quanto ao objetivo dois, que trata às competências requeridas para os
profissionais que atuam na captação de recursos
Por meio da pesquisa de campo foi solicitado aos entrevistados que citassem os
principais conhecimentos, habilidades e atitudes necessários a atuação para captar
recursos em cada uma das estruturas administrativas existentes.
O resultado alcançado encontra-se descrito na seção 3. As competências mais
requeridas, tanto na PMMG, quanto no Governo do Estado, foram: elevada
capacidade de comunicação e negociação; conhecimentos em gestão e elaboração
de projetos e conhecimentos em orçamento público.
O QUADRO 2 reúne, de forma sintetizada, os resultados relativos às competências
mencionadas nas entrevistas.
d) quanto ao último objetivo proposto, que envolve a comparação entre as estruturas
administrativas de captação de recursos da PMMG e do Governo mineiro, foi
cumprido por meio das seções 3 e 5. Na seção 3, ao se dividir a descrição,
abordando, em primeiro lugar, as estruturas e alternativas de captação de recursos
utilizadas pela PMMG, e num segundo momento, do Governo de Minas, já se
promoveu a primeira comparação.
Posteriormente, na seção 5 foi confrontada a existência ou não de alinhamento
entre Polícia Militar e Governo de Minas, de acordo com as alternativas de captação
de recursos utilizada, o que conduz ao atendimento à demanda do presente
objetivo.
O QUADRO 2 oferece dados que comprovam a hipótese básica deste estudo, que
pressupôs a existência de alinhamento parcial entre a PMMG e o Governo do
Estado de Minas Gerais no que se refere à estrutura administrativa existente e às
alternativas utilizadas para captação de recursos.
Sobressai-se então que a Polícia Militar alinha-se com o Governo de Minas quanto
às alternativas de captação de recursos por meio de convênios com a União e
parcialmente no que se refere às emendas parlamentares, já que no último caso, só
atua passivamente, a partir da oferta de recursos por parlamentares, enquanto o
Governo do Estado atua de maneira ativa, procurando os parlamentares
oferecendo projetos que atendem aos interesses do Estado.

e
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Este alinhamento parcial demonstra a necessidade da Polícia Militar estreitar suas
relações com os setores governamentais responsáveis pela coordenação daquelas
alternativas de captação ainda não utilizadas pela organização, a fim de que
também possa passar a utilizá-las e potencializar os resultados já alcançados na
captação de recursos.
Em relação as alternativas de captação pela via das operações de crédito nacionais
e internacionais, o alinhamento também é parcial, já que, ao contrário do Governo
do Estado, a PMMG não dispõe de estrutura dedicada a esta alternativa. Quando
ocorre do Governo captar recursos por esta via e contemplar a Polícia Militar, a
estrutura administrativa que cuida da captação por outras vias, cuida de atender a
demanda governamental.
Finalmente, a hipótese básica é novamente confirmada, quanto a parcialidade do
alinhamento, pelo fato de que a Polícia Militar não atua, ativa nem passivamente, em
quatro das alternativas de captação de recursos utilizadas pelo Governo, quais
sejam: convênios com a União via SICONV; Programa de Aceleração do
Crescimento; cooperação técnica; parcerias com Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público e Parcerias Público-Privadas.
Os principais achados e conclusões desta pesquisa permitem sugerir para a Polícia
Militar de Minas Gerais:
a) revisão das normas organizacionais que tratam de convênios e projetos, a fim de
promover alinhamento entre estruturas administrativas existentes, competências
previstas e rotinas governamentais vigentes;
b) definição expressa de competências e responsabilidades, relacionadas à
captação de recursos na organização;
c) elaboração e publicação de procedimentos necessários à captação de recursos
por meio de cada uma das alternativas disponíveis, que interessarem à
Organização;
d) identificar serviços ou projetos organizacionais passíveis de realização por meio
de Parcerias Público-Privadas e parcerias com Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP);
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e) aprofundar conhecimentos acerca do Programa de Aceleração do Crescimento e
cooperação técnica, com vistas a captar recursos disponíveis, que possam atender
as demandas organizacionais;
f) investir na capacitação das equipes responsáveis pela captação de recursos para
a organização, especialmente no que se refere a elaboração e gestão de projetos,
orçamento e finanças públicas;
Considerando a amplitude do tema trabalhado nesta pesquisa, bem como as
limitações impostas pela exiguidade de tempo, característica do modelo de curso
que concilia atuação profissional e pesquisa, não foi possível aprofundar todos os
temas trabalhados, o que permite sugerir novas pesquisas que poderão
complementar, aprofundar e ampliar a presente pesquisa, conforme temas que se
seguem:
a) aprofundar os conhecimentos sobre o perfil ou as habilidades necessárias para os
profissionais que atuam na captação de recursos no setor público;
b) identificar serviços ou atividades desenvolvidas pela PMMG, passíveis de
realização por meio de Parcerias Público-Privadas ou com OSCIP;
c) identificar modelos de estruturas administrativas dedicadas à captação de
recursos, aplicáveis à PMMG;
d) avaliar se a formação dos profissionais da PMMG consegue desenvolver
competências necessárias à atuação na captação de recursos para a organização;
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APÊNDICE ÚNICO
RELAÇÃO DOS ITENS ABORDADOS NAS ENTREVISTAS NÃO
ESTRUTURADAS E FOCALIZADAS
Nome:
Cargo:
Tempo de exercício na função:
1 – Descrição/apresentação das estrutura administrativa (física e de pessoal)
2 – Alternativas de captação de recursos utilizadas
3 – Detalhamento das rotinas e formas de atuação
4 – Normas que amparam a captação por alternativa desenvolvida
5 – Competências requeridas ou desejadas para atuação
6 – Resultados produzidos no período 2003-2012
7 – Aplicabilidade da alternativa de captação à PMMG
8 – Sugestões para que a PMMG incorpore ou aprimore a captação por meio da
respetiva alternativa
9 – Outras informações ou sugestões
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ALTERNATIVAS DE CAPTAÇÃO

ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA

FORMA DE
ATUAÇÃO
ATIVA
PASSIVA

Nº DE
SERVIDORES

ADO / PMMG
PM/4 / PMMG

X

04

DCAP / SEPLAG

X

05

Convênios com a União, via
SICONV

ADO / PMMG
PM/4 / PMMG

X

04

Emendas parlamentares

Programa de
Crescimento

Aceleração

DCAP / SEPLAG

X

PMMG

***

05
***

***

X

05

do
DCAP / SEPLAG

COMPETÊNCIAS DESCRITAS NAS ENTREVISTAS
- gestão e elaboração de projetos;
- gestão estratégica;
- orçamento e finanças públicas;
- elevada capacidade de comunicação e negociação;
- visão sistêmica da organização;
- iniciativa
- domínio do SICONV
- gestão de projetos públicos
- captação de recursos
- orçamento público
- elevada capacidade de comunicação e negociação
- domínio do SICONV
- gestão e elaboração de projetos;
- elevada capacidade de comunicação e negociação;
- visão sistêmica da organização; e
- iniciativa
- gestão de projetos públicos
- captação de recursos
- orçamento público
- elevada capacidade de comunicação e negociação
- domínio do SICONV
******
- conhecimento da estrutura dos Ministérios da União
- gestão de projetos públicos
- captação de recursos
- orçamento público
- elevada capacidade de comunicação e negociação
- domínio do SICONV
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(Continua)
ALTERNATIVAS DE CAPTAÇÃO

ORGANIZAÇÃO /
INSTITUIÇÃO

FORMA DE
ATUAÇÃO
ATIVA
PASSIVA

ADO / PMMG
PM/4 / PMMG

X

Nº DE
SERVIDORES

COMPETÊNCIAS NAS ENTREVISTAS

04

******

Operações de crédito nacionais
CEOC / SEPLAG

X

ADO / PMMG
PM/4 / PMMG
Operações
internacionais

de

Cooperação Técnica

Parcerias com OSCIP

06

X

04

crédito
DEAMO / SEDE

X

PMMG

***

ARI / SGG

X

PMMG

***

Núcleo Central de Parcerias
com OSCIP/SEPLAG

X

03
***

***

06

***

***

12

- elevada capacidade de comunicação e negociação
- capacidade de síntese
- amplo conhecimento da estrutura estatal
- especialista em projetos e gestão pública
- orçamento público
- políticas públicas
******
- relações internacionais ou economia
- elevada capacidade de relacionamento e
comunicação
- capacidade de se relacionar e influenciar pessoas
com perfis diferentes
******
- domínio da língua inglesa ou outro idioma
- facilidade de expressão escrita
- elaboração de projetos
- facilidade no relacionamento com pessoas e culturas
diversas
- elevada capacidade de comunicação
- iniciativa e interesse
- formação em relações internacionais
- busca constante pelo aprendizado
******
- graduação em Políticas Públicas e Gestão
Governamental
elevada capacidade de comunicação e relacionamento
- conhecimento acerca da estrutura do Estado, políticas
públicas e orçamento público
- conhecimentos jurídicos
- conhecimentos em contabilidade

	
  
118	
  

(Conclui)
ALTERNATIVAS DE CAPTAÇÃO

ORGANIZAÇÃO /
INSTITUIÇÃO
PMMG

Parcerias Público-Privadas

Núcleo Central de Parcerias
Público-Privadas

FORMA DE
ATUAÇÃO
ATIVA
PASSIVA
***
***

X

Nº DE
SERVIDORES
***

11

COMPETÊNCIAS NAS ENTREVISTAS
******
- economia
- administração pública
- finanças públicas
- direito
- fluência em inglês ou outro idioma
- gestão de projetos e gestão de contratos e políticas
públicas

QUADRO 2 – Análise do alinhamento entre as estruturas administrativas e alternativas de captação de recursos da Polícia Militar de Minas
Gerais e do Governo do Estado – Minas Gerais – 2013..
Fonte: Elaboração própria.
Notas: *** Não há participação da organização/instituição na respectiva alternativa de captação.
****** Não foram descritas competências para atuação na respectiva alternativa.
Atuação ativa ocorre quando a organização/instituição possui estrutura administrativa dedicada à captação de recursos para a respectiva alternativa.
Atuação passiva ocorre quando a organização/instituição só atua mediante acionamento de órgãos externos.

Legenda:

ADO – Assessoria de Desenvolvimento Organizacional do Estado-Maior
PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais
PM/4 – Seção de Logística e Tecnologia do Estado-Maior
DCAP – Diretoria Central de Avaliação de Projetos e Captação de Recursos
SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
DEAMO – Diretoria de Enlace com Agências Multilaterais e outros Organismos
SEDE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
SGG – Secretaria-Geral da Governadoria
ARI – Assessoria de Relações Internacionais
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
CEOC – Coordenação da Execução das Operações de Crédito

