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Indica ao Governador do Estado e a Secretaria
do Estado de Segurança Pública que viabilize
estudos  para  a  construção  de  delegacias  de
polícia  com Parcerias  Público-Privadas  (PPP)
no estado de Mato Grosso.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Pedro Taques e ao
Secretário de Estado de Segurança Pública Fábio Galindo Silvestre, que viabilize estudos
para a construção de delegacias de polícia com Parcerias Público-Privadas (PPP) no estado de
Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A Parceria público-privada (PPP) é um contrato administrativo com determinadas peculiaridades
que o diferencia dos demais contratos, podendo ser feito na modalidade patrocinada ou
administrativa. Aquela é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, quando
envolver (além da tarifa cobrada dos usuários) contraprestação pecuniária do parceiro público
ao parceiro privado; esta se refere ao contrato de prestação de serviços em que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, mesmo que envolva execução de obras
ou fornecimento e instalação de bens.

A parceria público-privada está regulada pela Lei nº 11.079/04, que institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-privada na Administração Pública, tendo por
finalidade obter investimentos que supram demandas públicas como saneamento,
infra-estrutura viárias e inúmeras outras.

Espera-se, com esta parceria, em Mato Grosso, obter vantagens como a redução de custos,
melhoria no padrão de serviços nas delegacias, ampliação das vagas nas delegacias,
cumprimento das exigências legais de respeito aos direitos humanos, aplicação de novas
tecnologias e, por fim, aumento do número de atendimentos nas delegacias.
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Tal modalidade já tem sido utilizada em diversos estados brasileiros. Em Pernambuco e na
Bahia, por exemplo, existem projetos de irrigação, que foram desenvolvidos e executados com a
utilização de recursos públicos e privados. Já no Rio Grande do Sul estuda-se a formação de
parceria nessa modalidade com foco na prevenção de doenças, para preencher a falta de
recursos financeiros do Estado e aproveitando a eficiência do setor privado.

Diante do exposto, torna-se imperioso que seja estudada, de forma mais aprofundada, esta
política de descentralização, e que os Estados acompanhem os resultados que virão, para que
se possa chegar a uma conclusão quanto a sua viabilidade no estado de Mato Grosso. (13002)

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Janeiro de 2016

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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