
DER00959 - Página 1 de 3

Protocolo: 02638/2018

Processo: 00200/2018

Projeto: 00010/2018

Data Leitura: 10/07/2018

Data Arquivo: ____/____/_______

Ass.Protocolo: ___________________

Tipo: Projeto de Lei Complementar
Nº Emenda 00001
Autor: Dep Eduardo Rocha;

Acrescenta o inciso XVI, ao artigo 5º, da
Lei Complementar Estadual nº 127, de 15
de maio de 2.008

PROJETO DE LEI COMPLEMENTARx
x
x
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul decreta:x
x
x
Art. 1º. O artigo 5º, da Lei Complementar Estadual nº 127, de 15 de maio de 2.008, passa
a ter o inciso XVI, com a seguinte redação:x
x
Art. 5º ..........................: x
...................................x
x
XVI - decorrentes de convênio firmado entre o Estado e os Municípios para a gestão
associada de serviços públicos, cuja execução possa ser atribuída, mediante delegação
municipal, à Polícia Militar.x
x
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.x
x
x
Plenário Deputado Júlio Maia, 10 de julho de 2.018.x
x
x
x
x
DEPUTADO EDUARDO ROCHAx
Líder da Bancada do MDB
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JUSTIFICATIVA

Conforme divulgado amplamente pelos meios de comunicação e pelo próprio Governo, o
Estado de Mato Grosso do Sul, assim como a grande maioria dos entes federados brasileiros,
vem atravessando sérias dificuldades, no que tange aos gastos públicos. Essa realidade,
como não poderia deixar de ser, atinge todos os setores da Administração, em especial a
Segurança Pública. x
x
Em razão da escassez de recursos, apesar de todo o esforço do efetivo, as atividades
policiais, especialmente da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento ostensivo dos
centros urbanos e preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF/88) não têm sido
suficientes ao controle da criminalidade e ao oferecimento de segurança pública eficiente,
que é dever do Estado e direito fundamental e social da população, conforme arts. 5º, 6º e
144, da Carta Cidadã. x
x
Isto se deve, em grande parte, ao subaproveitamento dos servidores efetivos, que possuem,
segundo previsões estatutárias da carreira, períodos contínuos de escalas de trabalho,
seguidos de folgas por alguns dias, ocasiões em que ficam ociosos, não havendo previsão
legal para um melhor emprego dessa força policial efetiva, que já está à disposição dos
órgãos de segurança pública. x
x
Daí decorre a necessidade da presente proposta, de regulamentar-se a possibilidade da
elaboração de convênios entre o Estado e os Municípios que se interessarem, para que os
serviços públicos, cuja execução possa ser atribuída, mediante delegação municipal à Polícia
Militar, sejam executados e custeados pelos próprios municípios. x
x
Esta proposta atende a manifestações de alguns municípios, como o de Três Lagoas, que já
demonstrou o intuito de firmar parcerias com a Polícia Militar, para um melhor aproveitamento
dos policiais lotados naquela comuna, visando a efetividade e eficiência dos trabalhos
policiais. x
x
Esclareça-se que a aprovação do presente Projeto de Lei Complementar não importa em
criação de qualquer despesa para o Executivo Estadual e nem para os Municípios, uma
vez que apenas prevê a possibilidade da celebração de convênios, visando o aumento do
efetivo policial em serviço, e, ao contrário, gera economia aos órgãos se segurança pública
estaduais, uma vez que o mesmo policial estará por mais tempo à disposição da população,
custeado pelos próprio Município, como dito. x
x
Assim, a utilização pelos Municípios da atividade delegada, possibilitará a melhoria da
segurança pública, a otimização da utilização da mão-de-obra dos policiais militares nos
períodos de folga, a redução de custos ao Estado, evitando, ainda, a realização dos
chamados "bicos" informais. Juridicamente, a proposição ora apresentada alicerça-se, ainda,
na previsão expressa do art. 144, § 7º, da Carta Federal, segundo o qual "§ 7º - A lei
disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades". x
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x
Iniciativa semelhante foi implantada no Estado de São Paulo, por meio de nova redação
à Lei Estadual 10.291, de 26 de novembro de 1.968, através da qual se criou dispositivo
semelhante. x
x
Assim, reconhecendo a importância e relevância desta proposição, esperamos que os nobres
Pares aprovem este projeto de Lei Complementar. x


