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INTRODUÇÃO 
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EDUCAÇÃO 
  
Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988:  
 

"A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho". 

 
Do exposto deriva alguns conceitos básicos: 
 

1. A educação é um direito de todos; 
2. A educação é dever do Estado; 
3. A educação é dever da família; e, 
4. A educação deve ser fomentada pela 

sociedade 
 
Os objetivos gerais da educação podemos ser 
também deduzidos partir da leitura do referido artigo: 
 

1. O pleno desenvolvimento da pessoa; 
2. O preparo da pessoa para o exercício da 

cidadania; e, 
3. A qualificação da pessoa para o trabalho. 

 
Isso significa que, de acordo com a Constituição, toda 
a organização da Educação pré-escolar, ensino 
fundamental, médio e superior, é de competência do 
Estado. 
  

mailto:psl17.ac@gmail.com


 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 7 de 43 
 

Os princípios que devem reger o sistema educacional 
estão previstos na íntegra nos Artigos 205 e 206 da 
Constituição Federal de 1988, sem exclusão, é claro, 
a leitura de textos complementares para o real 
entendimento à promoção da educação e o dever de 
como aplicar na prática esta modalidade de justifica 
social. 
 
A Lei nº 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, explica melhor o que está estabelecido na 
Constituição, isso é, quais os papeis esperados pela 
sociedade com relação à educação pré-escolar e ao 
ensino fundamental. 
 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
 

I - Organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - Exercer ação redistributiva em relação às 
suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino; 
IV - Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
V - Oferecer a educação infantil em creches e 
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de 
sua área de competência e com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
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VI - Assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede municipal. 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de 
ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 

 
Um primeiro ponto importante para uma GESTÃO 
PÚBLICA é o seu com compromisso com a Educação 
é o estabelecimento de toda a área como prioridade 
de Governo.  
 
OBSERVAÇÃO:   
 
NÃO SE FAZ EDUCAÇÃO SEM INTEGRAÇÃO DE 
TODOS OS PROMOTORES DO ENSINO, EM 
TODOS OS NÍVEIS, E A SOCIEDADE.  
 
NÃO HÁ NENHUMA POSSIBLIDADE DE EXISTIR 
ALUNOS EDUCADOS COM A SUAS FAMÍLIAS 
DESINTEGRADAS DOS PROCESSOS DA 
EDUCAÇÃO. DESTA FORMA A FAMÍLIA, PARA O 
GOVERNO, VOLTA A TER A CENTRALIDADE DE 
TODO O SISTEMA. 
 
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 
Há uma máxima expressão quando se fala em 
financiamento da Educação no Brasil: Os Estados 
gastam muito e gastam muito mal os recursos que 
deveriam financiar a melhoria da educação de seu 
povo. É nesse sentido que um novo governo deverá 
adotar medidas de acompanhamento e controle dos 
gastos com a educação de forma a utilizar com 

mailto:psl17.ac@gmail.com


 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 9 de 43 
 

eficiência todos os fundos que compõem o 
financiamento da área. Tolerância ZERO com a 
corrupção e desperdício! 
 
Os recursos para a educação devem, sem falsas 
retóricas, chegar efetivamente, como previstos, às 
escolas e programas estabelecimentos no 
planejamento da educação em todo o Estado do 
Acre. 
 
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO 
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 
No caso da Educação, o artigo 212 da Constituição 
Federal diz que o Estado deverá destinar à 
Educação, não menos que 25% de sua arrecadação. 
Desses 25%, 60% devem ser destinados ao 
financiamento do ensino fundamental e os 40% 
restantes ao financiamento de outros níveis de 
ensino (ensino infantil, por exemplo). 
 
O FUNDEB 
 
A Educação Básica é mantida principalmente: pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB). O FUNDEB é um fundo 
que cada unidade da federação tem o seu. O fundo é 
abastecido por uma porcentagem vinculada de uma 
cesta de impostos pagos pelos contribuintes. É um 
dinheiro, portanto, que não depende de decisões do 
executivo, pois é vinculado no momento arrecadação 
dos impostos. Dentro do estado, os recursos desse 
fundo são igualmente distribuídos entre as redes de 
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ensino conforme o número de alunos matriculados. 
Anualmente, o governo federal define um valor 
mínimo obrigatório por aluno, com base na projeção 
da arrecadação. Se um estado não atinge esse 
mínimo com a arrecadação própria, a União 
complementa o valor. 
 
Do total dos recursos do FUNDEB, 60% devem ser 
destinados exclusivamente para o pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica; os 
40% restantes podem financiar, por exemplo, o 
aperfeiçoamento dos demais profissionais da 
Educação, sendo alcançados, portanto, os 
profissionais da educação básica que atuam no 
âmbito do respectivo sistema de ensino (estadual ou 
municipal).  
 
O FUNDEB terá vigência até 2020, não se sabe o 
qual será o destino do financiamento da educação, 
portanto, qualquer governo que tenha compromisso 
com a educação de seu povo deve cuidar, no âmbito 
local, para que haja a garantia da continuidade de 
todo o sistema. 
 
OUTROS PROGRAMAS 
 
Além dos fundos acima mencionados o governo 
federal também financia programas nacionais para 
as escolas públicas de educação básica, tais como: 
 

1. Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE; 
2. Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE; 
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3. Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar – PNATE; 

4. Programa Nacional Biblioteca da Escola – 
PNBE; 

5. Programa Nacional de Saúde no Escolar – 
PNSE; 

6. Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. 
 
Esses programas têm por objetivo prover as escolas 
públicas de educação básica das redes federal, 
estadual e municipal de recursos que ampliem as 
possibilidades e auxiliem no desenvolvimento das 
atividades educativas previstas. 
 
APORTE DE RECURSOS 
 
Para atender as metas do EIXO educação constante 
do Projeto de Governo, relativo à oferta da 
Universidade Universal e Aberta para todos os 22 
(vinte e dois) municípios, o Estado fará adesão 
Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, 
oferecendo universidade pública de qualidade em 
locais distantes e isolados, incentivando o 
desenvolvimento de municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e, para 
Implantação de escolas militares nos 22 (vinte e dois) 
municípios, utilizar-se-á um fundo criado com a 
economia de despesas, em média 20%, nas rubricas 
orçamentárias: 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO2 e 3.3.00.00.00.00 - 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES, cujo resultado 
estimado é de um montante de R$ 614.085.013,39 
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(seiscentos e quatorze milhões e oitenta e cinco mil 
e treze reais e trinta e nove centavos) por ano 
orçamentário. Não se descuidando, como. Estado 
promotor, da oferta da: 
 
Educação infantil cujo a finalidade é o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, e será oferecida em creches ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade, e em pré-escolas, para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Suas diretrizes 
norteadoras, os currículos e os conteúdos mínimos 
são definidos conjuntamente por União, Estados e 
Município. 
  
Ensino fundamental obrigatório com duração de 9 
(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, e tem por objetivo a 
formação básica do cidadão.  
 
IMPORTANTE:  
 
Deverá ser ofertada vaga na escola pública de 
Ensino Médio, infantil e de ensino fundamental mais 
próxima de sua residência a toda criança a partir do 
dia em que completar 4 (quatro) anos de idade até a 
conclusão do ensino médio. 
 
Os municípios do Estado do Acre devem estar 
atentos a alguns pontos para a devida prestação dos 
serviços educacionais de sua competência: 
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1. Deverá ser oferecida Educação Especial 
desde a educação infantil para aqueles que 
dela necessitem; 

2. Deverá ser oferecida educação para jovens e 
adultos que não estejam suficientemente 
escolarizados, em conjunto com o Estado e 
União; 

3. Deverão ser realizados programas de 
capacitação para todos os professores em 
exercício; 

4. Deverão ser anualmente recenseadas as 
crianças e adolescentes em idade escolar, 
bem como os jovens e adultos que não 
concluíram a educação básica; e, 

5. Manter ativo e funcionando um sistema de 
aperfeiçoamento dos profissionais da 
Educação. 

 
PRINCIPAIS DESAFIOS 
 
Prover uma educação de qualidade é hoje um desafio 
a todos os entes de governo, em suas devidas 
esferas de atuação. Alguns são os pontos que se 
mostram como mais representativos destes desafios: 
 

1. Melhorar a remuneração aos professores. 
Embora, anualmente, o Ministério da 
Educação (MEC) revise o chamado Piso 
Nacional da Educação, que é o valor mínimo 
que municípios e estados devem pagar a seus 
professores, sobreexiste a necessidade de 
melhorar os vencimentos dos trabalhadores 
da Educação. Como o sistema da Educação, 
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por forma da constituição, seja segregado, os 
citados reajustes nem sempre são 
condizentes com a capacidade de pagamento 
dos estados e municípios, gerando um 
importante desafio a ser trabalhado e 
superado; 

2. Áreas rurais grandes enfrentam um grande 
problema para atender a determinação de que 
as vagas sejam oferecidas próximas à 
residência dos alunos, que é o fato de algumas 
comunidades não terem alunos suficientes 
que justifiquem a abertura de uma escola 
exclusiva para atender exclusivamente às 
suas crianças. Assim, cria-se a necessidade 
de um programa de transporte escolar, que 
necessita grande investimento em veículos e 
manutenção. Verificar se é melhor, em cada 
caso, abrir e manter uma escola, ou manter 
um programa de transporte escolar é um 
desafio que se coloca constantemente aos 
municípios ou, ainda, estabelecer um 
programa de escolas móveis para cobrir a 
demanda; 

3. A alimentação escolar deve ser provida com 
qualidade, devendo ser uma alimentação 
fresca e nutritiva. O repasse federal para a 
alimentação escolar é feito em valor 
determinado por aluno e por dia, e este 
recurso deverá ser bem gerenciado. A 
dificuldade na manipulação e compra dos 
alimentos para manter esta qualidade é 
também desafiadora aos municípios. 
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4. Um ensino de qualidade depende de 
professores bem capacitados, envolvimento 
da família na educação, material didático 
atualizado, devida supervisão dos alunos e 
professores, metodologias de ensino bem 
estruturadas. O Estado deve ter a 
preocupação não apenas em medir a 
qualidade do seu ensino, mas ir além, deve 
manter um sistema que consiga perceber 
onde estão as necessidades de melhoria mais 
prementes e agir preventivamente, afinal, 
como já descrito, a Educação é um 
PROCESSO e qualquer problemas não 
diagnosticado à tempo compromete todas as 
metas GOVERNO estabelecidas. 

 
REALIZANDO DIAGNÓSTICOS 
 
Para construção, desenvolvimento e execução do 
plano de governo serão feitos diagnósticos sobre a 
situação atual do Estado do Acre, para só então 
propor uma REPACTUAÇÃO PARA A ÁREA DE 
EDUCAÇÃO. A sugestão é de que o diagnóstico 
tenha por base sempre os desafios identificados. 
  

1. Qual é hoje o salário dos professores no 
município?  

2. O piso nacional tem sido atendido?  
3. Quais as demandas dos professores?  
4. Existe um sindicato que organize e 

vocalize estas demandas? 
5. Quais são as principais fontes de 

financiamento da Educação?  
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6. Qual é a aplicação possível do recurso por 
fonte (federal, estadual ou recurso próprio) 
do recurso?  

7. Qual é hoje o gasto total do município na 
educação? 

8. O mínimo constitucional é atendido?  
9. Quanto deste gasto é direcionado a 

pessoal, custeio e investimento? 
10. Qual é hoje o papel da União e do Estado?  
11. Com o que contribuem?  
12. Há possibilidade de ampliação desta 

contribuição? 
13. Ela é coerente com o que municípios 

vizinhos e semelhantes recebem? 
14.  Quais comunidades não possuem escola 

própria? 
15. Qual o número de alunos nestas 

comunidades? 
16. Qual o tempo de deslocamento em cada 

uma delas? 
17. Os veículos se encontram em boas 

condições e atendem ao número devido de 
alunos? 

18. Qual o custo com transporte escolar? 
19. Qual a percepção de pais e alunos sobre a 

merenda oferecida? 
20. Qual a sistemática de compra e 

fornecimento de alimentos? 
21. Há compra de alimentos com os 

produtores locais? Existe regulamentação 
para que os mesmos sejam priorizados? 
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22. Qual a avaliação atual do município nos 
sistemas nacionais de avaliação: IDEB, 
Prova Brasil, Censo Escolar? 

23. Qual o grau médio de instrução dos 
professores municipais? 

24. Como é feita a participação da família na 
rotina escolar? 

  
DEFININDO PROPOSTAS 
 
A partir do diagnóstico da educação em todo o estado 
será apresentado uma proposta de repactuação com 
todos os responsáveis pela Educação no âmbito do 
Estado do Acre (estaduais e municipais). Devendo-
se ter em mente que é impossível solucionar todos 
os problemas, buscando-se atender aqueles 
entendidos como mais graves ou estratégicos, 
contemplando: 
 

1. Restabelecimento da autoridade do professor 
em sala de aula e garantia da sua segurança; 

2. Contratação de professores efetivos; 
3. Contratação de profissionais da área de 

assistência social e psicologia para cada 
escola; 

4. Valorização dos professores e do profissional 
do magistério de toda a rede pública de 
ensino; 

5. Implantação do ensino integral em todo o 
sistema de ensino do Estado; 

6. Implantação de escolas militares nos 22 
municípios; 

7. Universalização curricular do PROERD; 
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8. Implantação da universidade aberta nos 22 
municípios; 

9. Programa de incentivo aos jovens ba área de 
empreendedorismo, esporte, música, artes, 
cultura e lazer como matéria escolar 
complementar; e, 

10. Programa de esporte, cultura e lazer para os 
idosos. 
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SAÚDE 
 
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu 
Artigo 30: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios  
VII -prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população. 

 
Isso significa que, de acordo com a Constituição, é 
possível interpretar que os serviços de atendimento 
à saúde ocorrem em território local, e que poderá 
conter a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado para exercer essa atribuição. Isso não 
impede que estados e a União mantenham 
instituições hospitalares próprias em nível local. 
 
É a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além de apontar sobre a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes a cada 
ente federado. O Sistema Único de Saúde (SUS) é 
um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por instituições federais, estaduais e municipais, seja 
da administração direta, indireta ou das Fundações 
mantidas pelo Poder Público. 
 
Neste Sistema também estão incluídas as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais 
de controle de qualidade, pesquisa e produção de 
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insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para saúde. De 
acordo com esta legislação a iniciativa privada pode 
vir a participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
caráter complementar. 
 
O financiamento público da saúde no Brasil funciona 
da forma distribuída e por competência: União, 
Estados e Municípios. Ambos devem destinar à área 
um determinado percentual do que arrecadam. 
Estados e Municípios devem destinar 12% e 15%, 
respectivamente, enquanto a União deve investir o 
que foi gasto com saúde no ano anterior, mais a 
variação do Produto Interno Bruto (PIB). O problema 
do financiamento público da saúde passa 
inexoravelmente por três componentes da gestão 
pública: insuficiência de recursos, ineficiência e 
desperdício e gestão. 
 
Os recursos da saúde são poucos e mal gastos. É 
preciso, portanto, modificar esse processo por meio 
da adoção de mecanismos mais dinâmicos que 
tragam eficiência ao funcionamento das unidades e 
instituições de saúde e o combate exaustivo à 
corrupção. 
 
APORTE DE RECURSOS 
 
Para atender as metas do EIXO SAÚDE constante do 
Projeto de Governo - acabar com as filas em 
atendimentos de consultas médicas, exames de 
médias e altas complexidades, de cirurgias e TFD 
implementado o 3º e 4º turno nas unidades de saúde, 
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além da contratação de mais profissionais da área de 
saúde e a regularização da aquisição e da entrega de 
medicamentos aos pacientes em tratamento -, será 
realizado uma economia de despesas, em média 
45%, nas rubricas orçamentárias: 3.1.90.04.00.00 - 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2 e 
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES, resultando em um montante de R$ 
614.085.013,39 (seiscentos e quatorze milhões e 
oitenta e cinco mil e treze reais e trinta e nove 
centavos). 
 
MEDIDAS COMPLEMENTARES 
 

1. Investir na melhoria dos sistemas de 
informações para se ter um conhecimento 
mais adequado do gasto com saúde realizado 
pelo Estado, gerando informações para as 
tomadas de decisões de forma tempestiva.  

2. Implantar o sistema estadual integrado de 
informações e controle em saúde 
estabelecendo uma rede de informações 
gerenciais para subsidiar o planejamento da 
área da saúde. 

3. Fortalecimento do conselho estadual de 
saúde. 

4. Transparência e Prestação de contas 
bimestrais à sociedade. 
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SEGURANÇA 
  
A Constituição Federal de 1988 assim define em seu 
Artigo 23: 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
XII - estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito. 

 
O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 
apresenta: 
 

Art. 144. A segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
(...) 
§ 8º Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 
(...) 
§ 10. A segurança viária, exercida para a 
preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do seu 
patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 
I - Compreende a educação, engenharia e 
fiscalização de trânsito, além de outras 
atividades previstas em lei, que assegurem ao 
cidadão o direito à mobilidade urbana 
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eficiente; e (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 82, de 2014) 
II - Compete, no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, aos 
respectivos órgãos ou entidades executivos e 
seus agentes de trânsito, estruturados em 
Carreira, na forma da lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

 
Observação: a segurança DEVE ser entendida sob 
duas vertentes: PREVENTIVA e REPRESSIVA. 
 
DEFININDO PROPOSTAS 
 

1. Contratação de 2.000 (Dois Mil) profissionais 
de Segurança Pública para completar o efetivo 
da polícia Militar, Bombeiro militar e Polícia 
Civil; 

2. Valorização salarial do profissional de 
Segurança Pública e investimento em 
inteligência, armamentos e tecnologia de 
ponta; 

3. Instituição da Polícia Penitenciária, 
privatização das unidades penitenciárias; 

4. Criação de unidade especializadas de 
policiamento de fronteira; 

5. Criação de unidade de força tática para 
combate ao crime organizado; 

6. Criação da Secretaria Geral de Segurança 
Pública, abrangendo todo o Sistema Integrado 
de Segurança Pública (SSP, PM, BM, PC, 
IAPEN, ISE E SEJUDHJ; 

7. Implementação do policiamento comunitário 
de proximidade com uma unidade de 
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patrulhamento tático em cada bairro de Rio 
Branco em cada município; 

8. Autonomia da Polícia científica; e, 
9. Implantação da identificação Criminal po DNA. 

 
FINANCIAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
SEGUNDO PPA/2019. 
 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3 – Despesas Correntes 
 
NATUREZA DA DESPESA: 3 - Outras Despesas 
Correntes  
 
CÓDIGO: 3.3.00.00.00.00  
 
DESCRIÇÃO: Outras Despesas Correntes 
 
Despesas orçamentárias com aquisição de material 
de consumo, pagamento de serviços prestados por 
pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa 
jurídica independente da forma contratual, 
pagamento de diárias, contribuições, subvenções, 
vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da 
categoria econômica “Despesas Correntes” não 
classificáveis nos demais grupos de natureza de 
despesa. 
 
ORÇADO INICIAL: R$ 1.689.950.092,01 
 
ORÇADO ATUALIZADO: R$ 1.722.489.320,41 
 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO: 10%. 
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VALOR: R$ 172.248.932,94 (cento e setenta e dois 
milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos 
e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) 
. 
Natureza da Despesa: 1 - Outras Despesas 
Correntes  
 
CATEGORIA ECONÔMICA: 3 – Despesas Correntes 
 
NATUREZA DA DESPESA: 1 – Pessoal e Encargos 
Sociais  
 
CÓDIGO: 3.1.90.04.00.00 
 
DESCRIÇÃO: Contratação Por Tempo Determinado 
Despesas orçamentárias com salários decorrentes 
de contratos por tempo determinado. 
 
ORÇADO INICIAL: R$ 219.237.360,87 
 
ORÇADO ATUALIZADO: R$ 194.676.434,53 
 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO: 10%.  
 
VALOR: R$ 19.467.643,45 (dezenove milhões e 
quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e 
quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). 
 
SUBTOTAL DO FUNDO: R$ 191.716.575,49 (cento 
e noventa e um milhões e setecentos e dezesseis mil 
e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e 
nove centavos). 
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FONTE DE RECURSOS DE CONVÊNIOS 
 
ORGÃO CONCEDENTE: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública  
 
VALOR: R$ 40.099.501,00 
 
TOTAL DO FUNDO: R$ 231.816.076,49 (duzentos e 
trinta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil e 
setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 
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 GESTÃO 
  
A Constituição Federal de 1988 assim define em seus 
Artigos 37 e 165: 
 

Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
(...) 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; III - os 
orçamentos anuais. 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 
(...) 
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
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I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da 
União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito 
a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, 
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
§ 6º O projeto de lei orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. 
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, 
deste artigo, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções a de 
reduzir desigualdades inter-regionais, 
segundo critério populacional. 

 
A Constituição prega que a administração pública 
deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
Prega, também, que as Leis do Plano Plurianual, da 
Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias são os fios norteadores da ação do 
Poder Executivo. 
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A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
que estabelece as normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, dentre outras legislações visam apenas 
garantir que a administração pública obedeça aos 
princípios constitucionais. 
 
 
OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
 

1. Prover a administração pública com um 
modelo de gestão eficiente que permita com 
que a população seja atendida com qualidade 
dos serviços onde haja a participação do 
Estado; 

2. Qualificação dos servidores: o processo de 
atração e retenção de servidores com revisão 
dos afastamentos para os demais órgãos no 
âmbito do Estado, como a priorização para o 
atendimento da demanda para as áreas que 
estejam dentro do campo de atuação do 
contrato de trabalho do servidor ou dos 
programas desenvolvidos pelo Estado com 
seus parceiros públicos; 

3. Promover o incentivo à produtividade do 
servidor público, pois, ao longo da história da 
ADMIINISTRAÇÃO PÚBLICA, este programa 
negligenciou ou não existiu. A implantação de 
um contrato de gestão pode ser um bom 
incentivo ao aumento da produtividade dos 
servidores; 

mailto:psl17.ac@gmail.com


 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 30 de 43 
 

4. Implementação de processos de trabalho 
simples, seguros e impessoais com a adoção 
da tecnologia da informação em todos os 
processos da gestão pública: a administração 
pública na maior parte de seus processos 
apresenta processos de trabalho repetitivos e 
com mecanismos de controle que muitas 
vezes não são necessários; 

5. É possível com medidas simples, como 
desenhos de processos de trabalho, clarificar 
os procedimentos, ganhando escala e clareza 
que tornam o trabalho mais rápido ao mesmo 
tempo que os tornam seguros e impessoais; 

6. Eficiência no gasto público: processos de 
compras padronizados e que geram ganho de 
escala podem gerar economias de gastos em 
compras, menor número de processos de 
compra e mais racionalidade naquilo que a 
administração pública municipal necessita. 

 
DEFININDO PROPOSTAS 
 
Uma nova administração pública deve chegar 
formalmente ao Acre com as eleições de 2018 e 
deve, simultaneamente, enfrentar uma crise do 
Estado. Uma crise de composição em, pelo menos, 
três componentes principais: crise fiscal, de estrutura 
da máquina pública e de segurança pública. Fazer 
frente a algo tão grande deve ser o compromisso 
imediato e de curto prazo do novo gestor do Estado. 
É necessário reformar. A reforma entendida como 
RE-FORMA, ou seja, voltar à forma original. Em 
outras palavras: trazer de voltar o Estado para as 
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funções de Estado. O Estado deve cuidar para o 
cumprimento das funções de gerir o orçamento 
público dentro das 28 (vinte e oito) funções de 
governo, conforme prevê o ordenamento. O Estado 
deve se retirar de suas participações na atividade 
privada, inclusive, revendo a política de subsídios. 
 
Um outro eixo norteador desta reforma, é a 
motivação explícita para maior eficácia das políticas 
públicas e sociais a ser alcançada pelo ajuste das 
contas públicas e, também, pela melhoria do 
desempenho das organizações governamentais.  
 
No que diz respeito à busca do equilíbrio fiscal está, 
inequivocamente, a busca de melhor resultado do 
binômio: equilíbrio fiscal – eficiência, o que se pode 
alcançar pela adoção do princípio da eficácia na 
implementação de políticas públicas. Neste contexto 
as regras limitando os gastos públicos deve ser 
levado à todos os processos da gestão pública. 
Assim, todo fundo criado, a partir dessa perspectiva, 
será investido em Segurança, Saúde, Educação, 
Infraestrutura e desenvolvimento das cidades, na 
Administração Pública e Combate à Corrupção e no 
Desenvolvimento Econômico. O foco central, 
portanto, e, sem dúvidas, contingenciamento 
necessário à manutenção do equilíbrio fiscal, 
iniciando todo o processo pela Revisão das 
Estruturas de Governo. 
 
O novo Governo deve pautar todo seu esforça na 
construção de um novo tempo tendo como base os 
seguintes EIXOS DE DESENVOLVIMENTO: 
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ESTRUTURAS DE GOVERNO 
 
A reforma dedicar-se-á, entre outros programas, em:  
 
1. Redução da estrutura administrativa do Governo 

com corte em 50% dos cargos ad nutum; 

2. Redução do subsídio de TODOS subsídios 

pagos aos agentes públicos do poder executivo, 

inclusive o de governador e vice-governador, em 

30% (trinta por cento); 

Figura 1:Eixos de Desenvolvimento do Estado do Acre 
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3. Suspenção de concessão de diárias a servidores 

para custeio de despesa com viagem; 

4. Suspensão de quaisquer contratações de novos 

cursos, seminários, congressos, simpósios e 

outras formas de capacitação; 

5. Suspenção de concessão de diárias a servidores 

para custeio de despesa com viagem; 

6. Proibir a celebrar novos contratos de locação de 

imóveis, veículos ou contratação de serviço de 

terceirização de transporte, inclusive, o 

aditamento dos objetos dos contratos de 

prestação de serviços e contratos de locação que 

impliquem em aumento de despesas. 

7. Suspensão da compra de abono pecuniário de 

1/3 (um terço) de férias de qualquer servidor 

municipal; 

8. Proibição da concessão e/ou aumento de 

quaisquer vantagens aos servidores; 

9. Revogação da concessão de gratificações 

concedidas aos servidores em todos os níveis da 

Administração Municipal, por prazo 

indeterminado, exceto em casos excepcionais e 

de necessidade vital para o funcionamento de 

órgãos essenciais da Administração; 

10. Suspensão de novas nomeações de servidores 

efetivos ou provisórios, contratações e 

convocações, salvo exigência legal ou 

extraordinária; 

11. Suspensão da contratação de novos servidores 

temporários; 
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12. Revisão de todos os contratos de prestação de 

serviços (profissionais liberais e empresas 

prestadoras de serviço), repactuando, quando for 

cabível, para o equilíbrio orçamentário-

financeiro, entre 10% a 20% a menor; 

13. Suspensão de novos afastamentos de servidores 

para estudos, cursos e cessão para órgãos 

Federais, Estaduais e Municipais com ónus para 

o Estado; 

14. Suspensão da concessão de: 

a. Licença para Servidores tratar de interesses 

particulares, quando implicarem em 

nomeações para substituição do mesmo; 

b. Passagens de locomoção, somente serão 

concedidas em caráter excepcional e 

autorizadas expressamente pelo Gabinete do 

Governador. 

15. Determinação para que os órgãos e entidades da 

Administração Municipal deverão reduzir em até 

20% o consumo de: 

a. Água; 

b. Energia elétrica; 

c. Telefonia; 

d. Combustíveis e outros materiais de consumo; 

e, 

e. Serviços de terceiros prestados por pessoa 

física e jurídica. 

16. Redução ao mínimo o uso de equipamentos de 

ar condicionado e ventiladores; 
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17. Determinação para que as impressões de 

documentos e suas reproduções limitar-se-ão à 

quantidade absolutamente necessária; 

18. Determinação para que utilização de veículos 

deverá ser otimizada. 
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COMBATE À CORRUPÇÃO 
 

 

DEFININDO PROPOSTAS 

 

1. Criação de uma Comissão Especializada em 

Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro 

e ao Crime Organizado; 

2. Criação de ouvidoria e delegacia Combate à 

Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Crime 

Organizado. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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ANEXO I - DESPESAS MENSAL COM A 
ESTRUTURA DE GOVERNO 
 
BA SE LEGAL 

 Os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
receberam, em março/2018, R$ 33.763,00 Art. 
48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não 
exigida está para o especificado nos arts. 49, 
51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União. (...) XV - fixação do 
subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, 
§ 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação 
da EC 41/2003). 

 Os Desembargadores recebem 90,25% dos 
subsídios do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (inciso XI, do art. 37 da Constituição 
Federal); 

 O Governador do Estado recebe 100% dos 
subsídios dos Desembargadores (Lei 
Estadual 2.411, de 22 de dezembro de 2010); 

 Lei Complementar Nº. 191, de 31 de 
dezembro De 2008, que regulamenta a 
estrutura administrativa do Poder Executivo do 
Estado do Acre. 
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DEFINIÇÃO DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR 
 

CARGO % VALOR (R$) 

Ministros do Supremo Tribunal 100,00 33.763,00 

Desembargadores Acre 90,25 30.471,11 

Governador 100,00 30.471,11 

Vice-Governador 95,00 28.947,55 

TOTAL  59.418,66 

 
DEFINIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES PÚBLICOS CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 191/2010. 
 

CARGO QUANT % REPRES VALOR TOTAL 

Secretário de Estado 17  24.376,89 414.407,06 
Secretário de Estado 
extraordinário 

2  
24.376,89 48.753,77 

Secretário adjunto 16 90 21.939,19 351.027,16 
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Secretário de Governo 1  24.376,89 24.376,89 

Chefe do Gabinete Civil 1  24.376,89 24.376,89 

Chefe do Gabinete Militar 1  24.376,89 24.376,89 
Controlador-Geral do 
Estado 

1  
24.376,89 24.376,89 

Ouvidor do Estado 1 80 19.501,50 19.501,51 

Assessor Especial 14 90 21.939,19 307.148,76 

Diretor 20 80 19.501,50 390.030,18 

TOTAL 74   1.628.375,98 
 
DEFINIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO CONFORME A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 191/2010. 
 

CARGO EM COMISSÃO VALOR 

CEC 1 1.680,00  

CEC 2 2.240,00  

CEC 3 3.360,00  

CEC 4 4.480,00  
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CEC 5 5.600,00  

TOTAL 17.360,00  

MÉDIA 3.472,00  

QUANTIDADE 560  

TOTAL 1.944.320,00 

 
RESUMO DA DESPESA COM A ESTRUTURA DO EXECUTIVO PRESENTE NA LEI 
COMPLEMENTAR APÓS ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANEADORAS 
 

CARGO VALOR CORTE RESULTADO 
Governador e Vice-
governador 59.418,66  41.593,06 

Estrutura do Estado 1.628.375,98 814.187,99 569.931,59 

CECs 1.944.320,00 972.160,00 680.512,00 

TOTAL/MÊS 3.632.114,64  1.292.036,66 

TOTAL/ANO 47.217.490,38  16.796.476,53 

ECONOMIA   64,43% 
 

mailto:psl17.ac@gmail.com


 

 
 
 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL 
Fundado em 30 de outubro de 1994 

CNPJ Nº 16.631.527/0001-54 

Endereço: Av. Ceará N° 320, Bairro HABITASA. CEP 69905-088 
E-mail: psl17.ac@gmail.com – Rio Branco – Acre-Brasil. 

Página 43 de 43 
 

 

mailto:psl17.ac@gmail.com

