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“Vim pedir mais dinheiro aos deputados”, contou José Mariano
Beltrame ao visitar a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) há 20 dias.
Um mês antes, o secretário de Segurança já havia dito, em outra ida à
Casa, que precisava de R$ 9 bilhões para ações relativas aos Jogos
Olímpicos: “Não quero nada a mais e nada a menos”, afirmou na
ocasião. Em março, ao ter o orçamento cortado em 35%, em meio à
crise financeira no governo do estado, queixou-se de que o valor
restante para investimento seria de “praticamente zero”. Contudo, a
despeito das recentes reclamações e pedidos, a verba destinada à
Segurança cresceu como nunca antes ao longo da gestão de Beltrame.
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de Beltrame à frente da Secretaria de Segurança (Seseg), até o ano
passado. Ao todo, foram desembolsados quase R$ 35 bilhões nessas
três áreas ao longo de nove anos e meio, até junho deste ano. O valor
é maior do que o destinado no período à Secretaria estadual de
Educação (R$ 32 bilhões) e ao Fundo Estadual de Saúde (R$ 30
bilhões), que por lei deve corresponder a 12% de todas as receitas com
impostos — veja no infográfico abaixo.
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As contas foram feitas pelo EXTRA com base nos dados do Portal da
Transparência do Governo do Estado, através da opção “Orçamento
fácil”. Foram tomados como base os valores que constam como
“liquidados” nas despesas anuais — é a partir desses números, por
exemplo, que chega-se às cifras mínimas do próprio Fundo de Saúde.

Entre 2004 e 2006, segundo as planilhas mais antigas do Portal da
Transparência, a PM, a Polícia Civil e a Seseg custaram uma média de
R$ 2,9 bilhões anuais aos cofres estaduais, já com a correção
inflacionária. Com a chegada de Beltrame, também em números
corrigidos, o valor médio saltou para R$ 4,7 bilhões por ano — um
aumento de 62,3%. O crescimento é ainda mais significativo entre
2006, último ano antes de o secretário assumir, e 2015: 103%, ou
pouco mais do que o dobro.
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Veja, abaixo, a íntegra da nota enviada pela Seseg:

“Cabe ressaltar que mais de 70% do orçamento da Secretaria de
Estado de Segurança é destinada a folha de pagamento dos policiais
militares, policiais civis, bombeiros, inspetores da administração
penitenciária, da Corregedoria Geral Unificada (CGU) e do Instituto de
Segurança Pública (ISP), além das despesas de custeio de todas essas
instituições. Entre junho de 2007 e junho de 2015 o efetivo policial do
estado do Rio de Janeiro teve um aumento de quase 9 mil homens.

Além disso, entre 2007 e 2015 o Governo do Estado aumentou em
123,5% os vencimentos dos policiais militares, civis, bombeiros e
inspetores da administração penitenciária. Esses mesmos servidores
foram contemplados com a criação do Regime Adicional de Serviço
(RAS) e o Sistema Integrado de Metas (SIM), que gratificam o policial,
respectivamente, pela hora extra e pela redução da criminalidade. Já
foram distribuídos R$ 396.669.174,04, em 11 edições da premiação do
SIM, de 2009 a 2015, totalizando 106.931 premiados (sendo 91.738
policiais militares e 15.193 policiais civis).

A Seseg também investiu, entre os anos de 2011 e 2014, R$
255.624.989,15 em equipamentos para o reaparelhamento das
polícias.”
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