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Janeiro de 2008

1 – A Política Prisional e Penitenciária em MG
Ampliação do Sistema Tradicional
Ano:
Novas Vagas Penitenciárias
Novas Vagas em Presídios
Transferências da Polícia Civil

2003 a 2007
4006
3686
3753

2008
1184
4845
1108
Fonte: SUAPI

Ampliação das Vagas no Modelo APAC
Ano:
Novas Vagas no Regime APAC

2003 a 2007
924

2008

•Intensificação da fiscalização da prestação de contas
•Desenho de indicadores de desempenho
•Ampliação da ocupação das unidades APAC

250

Fonte: SUAPI

1 – A Política Prisional e Penitenciária em MG
Aplicação de Penas Alternativas
Ano:
Beneficiários de Penas Alternativas

2003 a 2007
18503

2008
7500
Fonte: SPEC

Utilização de Monitoramento eletrônico de presos em regime externo
Realização de Projeto Piloto em 2008

PPP NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

2 – Aspectos gerais da PPP Penitenciária

• 27 anos de Concessão
• Pagamento baseado em:
• disponibilidade de vagas;
• ocupação de vagas
• indicadores de desempenho e
qualidade da disponibilidade.

• Complexo de 3 mil vagas masculinas

2 – Aspectos gerais da PPP Penitenciária

• O ente privado é responsável por:
– Desenhar o projeto arquitetônico
– Elaborar os projetos executivos
– Financiar o empreendimento
– Construir a infra-estrutura (Unidades Penais, padaria,
lavanderia, estação de tratamento de esgoto, etc)
– Manter a estrutura do complexo
– Prestar serviços assistenciais
– Garantir condições adequadas de segurança interna

2 – Aspectos gerais da PPP Penitenciária

• O ente público é responsável por
– Construir instalações auxiliares
• Vias de acesso
• Instalações de utilidades (fornecimento de água, luz, etc.)

– Responder por questões disciplinares e de segurança
– Efetuar a segurança externa e de muralhas
– Realizar o transporte de sentenciados
– Remunerar o ente privado por meio de indicadores

3 – Valor máximo proposto

O teto da licitação será de R$ 70,00 por dia por vaga ocupada
do regime fechado.

Este valor inclui:
•Construção e outros investimentos
•Custos de manutenção da infra-estrutura
•Custos operacionais
•Impostos
•Dentre outros

O PAGAMENTO ANUAL O PAGAMENTO MENSAL

4 – Mecanismo de pagamento e Indicadores
Valor da Vaga-Dia
Disponibilizadas
X
Número de Vagas Dia
Disponibilizadas

+

Valor das Vagas-Dia
Ocupadas
X
Número das Vagas Dia
Ocupadas

X

Coeficiente por
Desempenho e por
Qualidade da
Disponibilidade
(Número no máximo
igual a 1)

Pagamento Mensal da
Concessionária

1,5% do total dos
pagamentos
mensais no ano

X

Notas em aspectos qualitativos da
operação agregados com pesos
distintos

Pagamento Anual da
Concessionária

Coeficiente por
Desempenho e por
Qualidade da
Disponibilidade
(Número no máximo
igual a 1)

Índice de qualidade
Da disponibilidade
do complexo penal

Índice de
Desempenho da
Unidade Penal

(IQDISP)

(ID)

5 – Pontos de destaque

• O Modelo da PPP no sistema Penitenciário busca garantir:
– Qualidade da prestação de serviços e priorização de resultados
– Flexibilidade contratual no longo prazo
– Transparência e controle
– Garantia de Direitos Humanos
– Alinhamento da gestão do complexo com a política pública
setorial

