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Agentes Penitenciários e
Socioeducativos aposentarão
com 30 anos de serviço
Agentes penitenciários e socioeducativos poderão
ter aposentadoria especial por trinta anos de serviço.
É o que prevê a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 58/2013, protocolada pelo deputado Sargento Rodrigues no primeiro semestre deste ano. A comissão especial já foi criada para análise da PEC.
A Proposta de Emenda Constitucional nº 58/2013
adotará o regime especial de aposentadoria para o
agente penitenciário e socioeducativo que serão aposentados voluntariamente, independente da idade,
após trinta anos de contribuição, desde que conte pelo menos vinte anos de efetivo exercício nos cargos de
agentes.
As aposentadorias diferenciadas no regime de previdência podem ser aplicadas a servidores que são
portadores de deficiência, que exerçam atividades de
risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, os agentes penitenciários e socioeducativos exercem funções
que colocam a vida em risco. “Trata-se de criar as con-

dições para a aplicação da aposentadoria especial de
servidores públicos que exerçam atividades de risco.
Entre estas atividades, sem sombra de dúvida, enquadram-se as exercidas pelos agentes penitenciários e
socioeducativos”, afirma.
Sargento Rodrigues esclarece, ainda, que aprovou a
Emenda Constitucional 77/2007 estabelecendo a aposentadoria especial para os policiais civis em Minas Gerais e, da mesma forma, trabalhará incansavelmente
para aprovar a PEC 58 que concederá a aposentadoria
especial, igualmente, aos agentes penitenciários e socioeducativos.
Para ser transformada em Emenda Constitucional,
a PEC nº 58/2013 precisa ser aprovada em dois turnos
pelo Plenário.
Deputado Estadual Sargento Rodrigues
Gabinete: Rua Rodrigues Caldas, 79 | 5º andar | sala 02 | B. Santo Agostinho
Cep 30190-921 | Belo Horizonte/MG | Telefone: (31) 2108.5200
www.sargentorodrigues.com.br | www.facebook.com/sargento.rodrigues
E-mail: dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br
Jornalista Responsável: Wéllida Duarte - MG 15663JP | Textos: Wéllida Duarte
Revisão: Pâmela Belarmino e Rosângela Peret | Diagramação: Léo Godoy
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Projeto de Lei beneficia tempo
e experiência dos contratados
a duração dos contratos limitada ao provimento dos
cargos mediante concurso público subsequente.
O Governo do Estado precisa reconhecer que os
agentes penitenciários e socioeducativos que cumpriram três ou seis anos de trabalho prestaram bons serviços ao Sistema Prisional, pressupondo-se uma excelente ficha funcional. Dessa forma, esses profissionais
devem ser reconhecidos com a renovação contratual
enquanto perdurar a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Para o deputado Sargento Rodrigues, ao apresentar este Projeto de Lei, há um seguimento da lógica
da Administração Pública. “Esses agentes possuem
experiências em suas atividades e já adquiriram, com
o tempo, conhecimento prático e acadêmico para
exercerem bem suas funções. Assim, não é justo que
a Administração Pública, ao final de seis anos, encerre contratos e contrate uma pessoa ainda sem nenhum tipo de experiência, pois este precisará aprender tudo aquilo que o outro já sabe e tem prática”,
explica.
Os grandes juristas do Direito Público ensinam que
o interesse público deve sempre prevalecer. Com isso,
o deputado Sargento Rodrigues apresentou esta proposição com o intuito de atender à Administração Pública e resguardar o emprego de milhares e pessoas.
Alair Vieira

Projeto de Lei 4.170/2013, de autoria do deputado
Sargento Rodrigues, que altera a Lei nº 18.185/2009,
sobre prorrogação dos contratos temporários enquanto não for realizado concurso público e provimento dos cargos, em especial os de agentes penitenciários e agentes socioeducativos, aguarda parecer da
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
De acordo com a matéria, após as contratações e
prorrogações, serão, imediatamente, adotadas providências visando a realização de concurso público.
Para provimento dos cargos de agentes penitenciários e socioeducativos, levar-se-á em consideração,
para efeitos de pontuação, titularidade e anos trabalhados nas áreas de segurança pública e defesa social.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, essa é
uma forma de incentivar o trabalho já realizado pelos
agentes penitenciários e socioeducativos.“Para fins de
pontuação em concurso público, os anos já trabalhados nas atividades em referência serão reconhecidos”,
afirma.
Ainda segundo Rodrigues, de acordo com a Constituição Federal de 1988, uma das hipóteses considerada para contratação temporária, de excepcional interesse público, é a carência de servidores concursados
para exercerem serviços públicos essenciais, ficando
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Porte de arma dos Agentes

O

Projeto de Lei 4.040/2013, que prevê o porSegundo o deputado Sargento Rodrigues, o siste de arma para os agentes de segurança tema prisional é muito importante para a seguranpenitenciários, ocupantes de cargo público ça pública de Minas Gerais. “Estamos tratando aqui
efetivo, foi aprovado em segundo turno pelo Ple- de uma garantia mínima que o Estado deve ofernário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tar aos seus agentes de segurança pública. O agen(ALMG) dia 12/12/2013 e sancionado pelo go- te penitenciário, o sistema prisional, tem um papel
vernador de Minas Gerais,
importantíssimo no que chamamos de aparato de justiça
Antônio Anastasia, em
27/12/2013 transforman- “Estamos tratando aqui de uma ga- criminal”, afirma.
do-se na Lei 21.068/2013. rantia mínima que o Estado deve
Para Rodrigues, o sistema
A Lei determina o por- ofertar aos seus agentes de seguran- penitenciário, também conhecido como quinta engrete de armas de fogo pelos
ça
pública.
O
agente
penitenciário,
o
nagem do aparato de justiça
agentes penitenciários durante o trabalho a fim de sistema prisional, tem um papel im- criminal, é de fundamental
garantir a segurança dos portantíssimo no que chamamos de importância para que a sociedade tenha tranquilidade.
próprios agentes e dos esta“São esses agentes que esbelecimentos prisionais on- aparato de justiça criminal.”
tão todos os dias, 24 horas
de trabalham. Também amplia o porte para quando o agente estiver fora do por dia, nos estabelecimentos prisionais do nosso
exercício das funções institucionais ou mesmo apo- Estado, fazendo cumprir a Lei 7.210/84, que trata
sentado. Ainda segundo a Lei 21.068/2013, em lo- da execução penal”, explica.
cais onde haja aglomeração de pessoas em virtude
O deputado Sargento Rodrigues, relator do prode evento de qualquer natureza, o profissional de- jeto na Comissão de Administração Pública, expliverá se comportar discretamente ao portar arma de cou sua felicidade pela aprovação do Projeto de Lei.
fogo, evitando constrangimentos a outras pessoas. “Quero dizer da minha alegria de compartilhar esse
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s Penitenciários agora é lei!
momento ímpar do Parlamento dando essa contribuição aos agentes penitenciários do nosso Estado.
Somente aqueles que estão na ponta de linha, que
sofrem as retaliações do crime, que sofrem violência, podem dizer o quão necessário esses agentes
portarem arma para defesa própria e de seus fa-

miliares. Parabéns aos colegas que vieram de longe
assistir essa festa da democracia.”
A proposição recebeu 39 votos favoráveis e foi
sancionada pelo governador do Estado transformando-se na Lei 21.068/2013.
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Em junho de 2011 foi aprovada a Lei 19.576 que concedeu mais um reajuste aos servidores da segurança pública,
o 6º, desde a eleição do deputado Sargento Rodrigues que
novamente liderou as negociações com o Governo de Minas
Gerais. Este foi o maior reajuste na área de segurança pública do Brasil assegurado em lei: 101% em quatro anos, sendo 10% em outubro de 2011, 12% em outubro de 2012, 10%
em outubro de 2013, 15% em junho de 2014, 12% em dezembro de 2014 e a última parcela em abril de 2015, quando
o piso salarial da classe será de R$4.100,00.
O reajuste salarial foi o melhor já ocorrido em toda a história da Segurança Pública, também em comparação aos
reajustes dos Poderes Executivo, Judiciário e Federal. Em
2012, os servidores do Poder Legislativo Estadual receberam 4,44% de reajuste; do Ministério Publico e do Judiciário, 5,71%; demais servidores do Poder Executivo, 5%; lembrando, ainda, que para os policiais federais, a Presidente
Dilma Rousseff concedeu apenas 15,8% para três anos, ou
seja, 5,26% por ano. “É sem dúvida a melhor negociação salarial alcançada em toda a história da Segurança Pública do
Estado”, afirma o deputado Sargento Rodrigues.
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Em 2013, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o Ministério Público e o Poder Judiciário receberam
6,42% de reajuste, enquanto a área da educação obteve 5%
de aumento, assegurado no Projeto de Lei 4.647/2013, votado recentemente na ALMG. Já os policiais militares, policiais
civis e agentes penitenciários receberam 12% de reajuste a
partir de 1º de outubro de 2013.
O deputado Sargento Rodrigues participou das seis negociações salariais. A primeira em 1997, ainda na condição de
Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, a segunda em
2000 durante o Governo Itamar Franco, a terceira em 2004,
a quarta em 2007, a quinta em 2010, estas durante o Governo Aécio Neves e a sexta negociação salarial, em junho de
2011, durante o Governo Antonio Anastasia.
Sargento Rodrigues empenhou-se em todas as negociações salariais para que os agentes penitenciários e socioeducativos recebessem o mesmo percentual das forças policiais.
Ressalta-se, ainda, que na última negociação não havia nenhuma representação sindical dos agentes penitenciários e
socioeducativos, quem os representou foi o deputado Sargento Rodrigues.
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Regulamentação de
contratação temporária
Em 2009 foi sancionada a Lei 18.185, originada do PL
2.578/2008, que regulamentou os contratos administrativos
do Estado e trouxe benefícios para os servidores públicos
contratados com avanços trabalhistas. O deputado Sargento Rodrigues foi o representante dos agentes penitenciários
e socioeducativos, sendo interlocutor e fazendo várias intervenções junto ao Governo de Minas Gerais.
Com esta lei, os agentes penitenciários passaram a ter
direito a benefícios, como, carga-horária, prêmio por produtividade, férias, licença-maternidade, dentre outros, além
da não permissão de demissões sem processo administrativo, com a garantia da ampla defesa. Toda rescisão contratual deverá ser fundamentada, depois de transcorrido todo o
processo administrativo em casos específicos.

Conheça os principais avanços
da Lei nº 18.185/2009:
Direitos Trabalhistas: os servidores contratados passam
a ter todas as garantias previstas no art. 39º, § 3, da Constituição Federal, tais como: VIII (13º salário), XII (salário-família), XV (repouso semanal remunerado), XVII (férias), XVIII
(licença à gestante), XIX (licença paternidade), XX (proteção
do mercado de trabalho da mulher) e XXX (proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).
Rescisão contratual: a rescisão do contrato deve ser fundamentada, dando o servidor o direito à ampla defesa e ao
contraditório, depois de transcorrido todo o processo administrativo. Além disso, a comunicação deverá ser feita ao
servidor com antecedência mínima de trinta dias.

Duração dos contratos: para as áreas de segurança pública e defesa social o prazo máximo dos contratos será de três
anos, prorrogáveis por mais três, lembrando que só poderão
ser rescindidos por motivos legalmente justificáveis. Vale ressaltar que é a categoria beneficiada com o maior prazo.
Preferência em novas contratações: o pessoal atualmente contratado terá preferência na celebração dos contratos
temporários firmados após a publicação desta lei.
Produtividade: os contratados têm assegurado o direito
ao prêmio por produtividade pagos aos servidores efetivos.
Previdência Social: o tempo de serviço prestado, em virtude de contratação, será contado para efeitos previdenciários.
Vantagens funcionais: a lei prevê a possibilidade de concessão aos contratados das vantagens funcionais previstas
em lei devidas aos servidores efetivos.
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Lei do deputado
Sargento Rodrigues
obriga o Estado
a fornecer os
equipamentos de
proteção individual

Em janeiro de 2009 ocorreu a sanção da Lei
18.015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que obriga o Estado a fornecer equipamentos de proteção individualizada ao policial civil, ao policial militar e ao agente de
segurança penitenciário. A lei é originada do
Projeto de Lei 983/07 e alterou o artigo 1º da
Lei 12.223, de 1996. A sanção ocorreu no dia
8 de janeiro de 2009 e a norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2010.

militar, como peça integrante do fardamento;
ao policial civil, nas ocorrências que coloquem
em risco sua integridade física; e ao agente penitenciário, nas atividades de escolta de presos e guarda de presídios.
O deputado Sargento Rodrigues ressaltou
que ao aprovar essa lei impôs ao Estado a obrigatoriedade do fornecimento desses equipamentos. “Com a aprovação dessa lei, o Estado
deve fornecer os equipamentos de segurança
individualizados e o administrador público não
precisa achar que está fazendo um favor. Há o
dever legal de fornecer esses equipamentos”,
afirma.
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De acordo com a lei, são considerados equipamentos de segurança, revólveres, munições,
algemas e coletes à prova de bala, os quais serão obrigatoriamente fornecidos ao policial
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