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controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
DELIBErAÇÃo Nº 04, 28 DE MAIo DE 2021 .

Dispõe sobre a padronização das minutas de despacho de julgamento 
no âmbito dos órgãos e entidades do poder executivo estadual .
o CoNSELHo DE CorrEGEDorES DoS ÓrGÃoS E ENTIDA-
DES Do PoDEr ExECuTIvo ESTADuAL, com fundamento no 
art . 3º, inciso I, do Decreto Estadual nº 47 .774, de 03 de dezembro 
de 2019, e no Decreto Estadual nº 48 .057, de 08 de outubro de 2020; 
DELIBErA:
Art . 1º - Ficam aprovados, na forma desta Deliberação, por unanimi-
dade de votos dos Conselheiros, os modelos de minutas de despacho de 
julgamento em sede de processos administrativos disciplinares e pro-
cessos administrativos de responsabilização .
Art . 2º - Compete à Secretaria Executiva do Conrege encaminhar aos 
órgãos e entidades os modelos constantes dos anexos da presente deli-
beração, por força do art . 2º, incisos vIII e Ix, do Decreto nº 48 .057, de 
08 de outubro de 2020, podendo ser adaptados de acordo com a neces-
sidade de cada unidade .
Art . 3º - os despachos de julgamento devem conter os nomes das partes 
e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na ordem 
dos Advogados do Brasil - oAB, conforme art . 272, § 2º, do Código 
de Processo Civil .
§ 1º - Não sendo o processado representado por advogado inscrito na 
oAB, ainda assim o nome de defensor deve constar no despacho de 
julgamento .
§ 2º - Em sendo a defesa realizada por servidor público nomeado como 
defensor dativo, deve ser publicada ao lado de seu nome completo, sua 
identificação funcional.
Art . 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Controladoria Geral do Estado, Belo Horizonte, 28 de maio de 2021
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado

PorTArIA CGE Nº 10/2021
o Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere 
o art . 10, § 4º da Lei nº 12 .846, de 2013, tendo em vista os motivos apre-
sentados pela Srª Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
de responsabilização de Pessoa Jurídica - PAr Nº 04/2019, instaurado 
pela portaria Nº 09/2019, de 24/5/2019, rESoLvE prorrogar o prazo 
da Comissão Processante, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias .

Controladoria Geral do Estado, Belo Horizonte, 28 de maio de 2021
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
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DESPACHo
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso da competência 
que lhe confere o art . 93, § l°, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, combinado com o art . 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de 
janeiro de 2007, nos termos do art . 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 13 .994, 
de 18 de setembro de 2001, c/c art . 44 do Decreto Estadual n° 45 .902, 
de 27 de janeiro de 2012, tendo em vista a decisão exarada pelo Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Processo Administra-
tivo Punitivo nº 43/2019, com fundamento no artigo 45, inc . v, do 
supracitado Decreto, DETErMINA A INCLuSÃo DA EMPrESA 
FrANCo rIBEIro CoNSTruÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 36 .874 .048/0001-76, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, No 
CADASTro DE ForNECEDorES IMPEDIDoS DE LICITAr E 
CoNTrATAr CoM A ADMINISTrAÇÃo PÚBLICA ESTADuAL 
– CAFIMP, a contar de 11/02/2021 .

Belo Horizonte 28 de maio de 2021 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geraldo Estado
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Defensoria Pública do 
Estado de minas Gerais

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
ATo Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL Nº 181/2021

o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição estabelecida no artigo 9º, incisos xvI, 
letra ‘a’, e xxxvIII, da Lei Complementar Estadual n .º 65, de 16 de 
janeiro de 2003, nos moldes das resoluções nº 193 e 208, ambas de 
2021, designa a Defensora Pública Dra . CIBELE CrISTINA MAFFIA 
LoPES, MADEP nº 719-D/MG, para atuar, voluntariamente, no ple-
nário do júri, no dia 22 de junho de 2021, nos autos do processo nº 
0024 .20 .044 .068-3, na defesa do réu G .J .P, na Comarca de Belo Hori-
zonte/MG . Fica deferido 01 (um) dia de crédito de compensação .

Belo Horizonte, 31 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral
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Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
AToS ASSINADoS PELo SENHor CoroNEL 

PM CoMANDANTE GErAL DA PoLÍCIA 
MILITAr DE MINAS GErAIS:

-no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º, inciso III 
e vII do Decreto Estadual n . 36 .885, de 23/05/1995, e
Promovendo e Transferindo Compulsoriamente
- de conformidade com o art . 204 e nos termos do art . 136, §1º, c/c 
art . 159, § 2º, I, todos da Lei Estadual n .º 5 .301/1969, com as alte-
rações da Lei Complementar Estadual n . 109, de 23/12/2009; §§ 10 
e 11 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, Alteradas 
pelas Emendas à Constituição do Estado de Minas Gerais n . 57/2003 
e n . 59/2003; promove e transfere compulsoriamente, para o Quadro 
de Oficiais da Reserva Remunerada com os proventos integrais de seu 
posto o seguinte militar:
Ao Posto de Major
103612-8 , CAPITÃo PM QoC PAuLo DA SILvA MorEIrA 
FILHo , do rCAT , a partir de 28/01/2021 , e sua transferência a par-
tir de 29/01/2021
104731-5 , CAPITÃo PM QoC MArCELo MIrANDA PINTo , 
do EMCPrv , a partir de 23/04/2021 , e sua transferência a partir de 
24/04/2021

Ao Posto de Capitão
103483-4 , 1º TENENTE PM QoC ANToNIo MArCoS AZEvEDo 
, do 7 BPM , a partir de 30/12/2020 , e sua transferência a partir de 
31/12/2020
Promovendo e Transferindo voluntariamente
- de conformidade com o art . 204 e nos termos do art . 136, §1º, c/c 
art . 159, § 2º, II, todos da Lei Estadual n .º 5 .301/1969, com as alte-
rações da Lei Complementar Estadual n . 109, de 23/12/2009; §§ 10 e 
11 Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas 
Emendas à Constituição do Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 
59/2003, promove e transfere voluntariamente, para o Quadro de Ofi-
ciais da reserva remunerada com os proventos integrais de seu posto 
os seguintes militares:
Ao Posto de Capitão
104441-1 , 1º TENENTE PM QoC JuLIANA rAIMuNDA DA 
SILvA GAMA , do CPE , a partir de 01/02/2021 , e sua transferência 
a partir de 02/02/2021
104771-1 , 1º TENENTE PM QoC oDISoN DE oLIvEIrA , 
do 53 BPM , a partir de 27/12/2020 , e sua transferência a partir de 
28/12/2020
Promovendo e Transferindo voluntariamente
- de conformidade com o art . 220 e nos termos do art . 136, §1º, c/c 
art . 159, § 2º, II, todos da Lei Estadual n .º 5 .301/1969, com as altera-
ções da Lei Complementar Estadual n . 109, de 23/12/2009; §§ 10 e 11 
da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas 
Emendas à Constituição do Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 
59/2003, promove e transfere voluntariamente, para o Quadro de Ofi-
ciais da reserva remunerada com os proventos integrais de seu posto 
os seguintes militares:
Ao Posto de 2º Tenente
106023-5 , SuBTENENTE PM QPPM LEoNArDo vIANA PES-
SoA , do 5 BPM , a partir de 07/02/2021 , e sua transferência a partir 
de 08/02/2021
109204-8 , SuBTENENTE PM QPPM EDMAr PErEIrA GuSMAo 
, do BTL rPAEr , a partir de 18/01/2021 , e sua transferência a partir 
de 19/01/2021
110752-3 , SuBTENENTE PM QPE ADEMILSoN DIAS DuArTE 
, do HPM , a partir de 07/02/2021 , e sua transferência a partir de 
08/02/2021
Promovendo e Transferindo voluntariamente
- de conformidade com o art . 220 e nos termos do art . 136, §1º, c/c 
art . 159, § 2º, II, todos da Lei Estadual n .º 5 .301/1969, com as altera-
ções da Lei Complementar Estadual n . 109, de 23/12/2009; §§ 10 e 11 
da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas 
Emendas à Constituição do Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 
59/2003, promove e transfere voluntariamente, para o Quadro de Praças 
da reserva remunerada com os proventos integrais de suas graduações 
os seguintes militares:
A Graduação de Sub Tenente
110370-4 , 1º SArGENTo PM QPE EDuArDo ANToNIo SALES 
, do CAA-1 , a partir de 12/10/2020 , e sua transferência a partir de 
13/10/2020
112181-3 , 1º SArGENTo PM QPPM MArIvALDo ALExuISoN 
FErNANDES , do 7 BPM , a partir de 14/01/2021 , e sua transferência 
a partir de 15/01/2021
A Graduação de 1º Sargento
102466-0 , 2º SArGENTo PM QPE roBErTo MArIo PErEIrA 
, do CAA-1 , a partir de 18/01/2021 , e sua transferência a partir de 
19/01/2021
104863-6 , 2º SArGENTo PM QPPM GIANCArLo PErEIrA DE 
ArruDA , do 1 BPM , a partir de 24/01/2021 , e sua transferência a 
partir de 25/01/2021
105565-6 , 2º SArGENTo PM QPPM JoSE CALAZANS oLIvEIrA 
NETo , da 15 CIA PM MAMB , a partir de 06/02/2021 , e sua transfe-
rência a partir de 07/02/2021
107354-3 , 2º SArGENTo PM QPPM EMErSoN ANToNIo DA 
CruZ CHAGAS , da ArINS , a partir de 10/05/2021 , e sua transfe-
rência a partir de 11/05/2021
107675-1 , 2º SArGENTo PM QPPM vALMIr FErNANDES DE 
oLIvEIrA , do 66 BPM , a partir de 28/12/2020 , e sua transferência 
a partir de 29/12/2020
107829-4 , 2º SArGENTo PM QPPM LuIZ CLAuDIo DE SouZA 
, da CPM2 , a partir de 04/02/2021 , e sua transferência a partir de 
05/02/2021
107853-4 , 2º SArGENTo PM QPPM PAuLo SErGIo AvELINo 
, do 1 BPM , a partir de 17/01/2021 , e sua transferência a partir de 
18/01/2021
108270-0 , 2º SArGENTo PM QPPM JuLIo CESAr TrINDADE 
DA SILvA , do EM CPE , a partir de 18/01/2021 , e sua transferência 
a partir de 19/01/2021
108884-8 , 2º SArGENTo PM QPPM LINDoMAr roSA DE LIMA 
, do 53 BPM , a partir de 27/12/2020 , e sua transferência a partir de 
28/12/2020
109016-6 , 2º SArGENTo PM QPPM MICHELINE DE FATIMA 
ALvES MESSIAS , do 14 BPM , a partir de 28/12/2020 , e sua transfe-
rência a partir de 29/12/2020
109236-0 , 2º SArGENTo PM QPPM MArCELo LourEIro DA 
CoSTA , do BPTrAN , a partir de 07/02/2021 , e sua transferência a 
partir de 08/02/2021
109964-7 2º SArGENTo PM ADELSoN MAuro vIEIrA, do 40 
BPM, a partir de 07/02/2021 e sua transferência a partir de 08/02/2021
110042-9 , 2º SArGENTo PM QPPM DJALMA CESAr BArBoSA 
, da 2 CIA PM IND , a partir de 24/01/2021 , e sua transferência a par-
tir de 25/01/2021
110084-1 , 2º SArGENTo PM QPPM MArCELo DE SIQuEIrA 
, do CoPoM , a partir de 06/01/2021 , e sua transferência a partir de 
07/01/2021
110134-4 , 2º SArGENTo PM QPPM WELSoN GErALDo DoS 
rEIS LIMA , da 11 CIA PM IND , a partir de 25/12/2020 , e sua trans-
ferência a partir de 26/12/2020
110378-7 , 2º SArGENTo PM QPPM GEIrSoN SANToS DA 
SILvA , do BPCHQ , a partir de 28/01/2021 , e sua transferência a 
partir de 29/01/2021
110828-1 , 2º SArGENTo PM QPPM roDrIGo SIQuEIrA , 
do CoPoM , a partir de 24/01/2021 , e sua transferência a partir de 
25/01/2021
110853-9 , 2º SArGENTo PM QPPM ANToNIo CrISTIANo LIMA 
, do 42 BPM , a partir de 01/02/2021 , e sua transferência a partir de 
02/02/2021
111348-9 , 2º SArGENTo PM QPPM CArLoS GuILHErME DE 
PAuLA , do EM13rPM , a partir de 25/01/2021 , e sua transferência 
a partir de 26/01/2021
111380-2 , 2º SArGENTo PM QPPM CrISTIAN rICArDo FEr-
rEIrA , do 3 BPM , a partir de 17/01/2021 , e sua transferência a partir 
de 18/01/2021
111782-9 , 2º SArGENTo PM QPPM roDNoN MArCoS FEr-
NANDES LIMA , do EM11rPM , a partir de 20/01/2021 , e sua trans-
ferência a partir de 21/01/2021
111883-5 , 2º SArGENTo PM QPPM JoSE GErALDo ZEFErINo 
, do 14 BPM , a partir de 28/12/2020 , e sua transferência a partir de 
29/12/2020
111955-1 , 2º SArGENTo PM QPPM GILMAr CArDoSo DoS 
SANToS , do 28 BPM , a partir de 01/02/2021 , e sua transferência a 
partir de 02/02/2021
112046-8 , 2º SArGENTo PM QPPM WANTuIL SoArES , 
do 11 BPM , a partir de 17/01/2021 , e sua transferência a partir de 
18/01/2021
112221-7 , 2º SArGENTo PM QPPM MArCIo PAuLo DA SILvA 
, do 15 BPM , a partir de 27/12/2020 , e sua transferência a partir de 
28/12/2020
112348-8 , 2º SArGENTo PM QPPM rIvELY DE ANDrADE 
SILvA , do 10 BPM , a partir de 20/01/2021 , e sua transferência a 
partir de 21/01/2021
112829-7 , 2º SArGENTo PM QPPM roMErSoN WESLEY 
roCHA ZAHN , da 12 CIA PM MAMB , a partir de 24/01/2021 , e sua 
transferência a partir de 25/01/2021
A Graduação de 2º Sargento
105189-5 , 3º SArGENTo PM QPPM oSMAr FrEITAS Do NAS-
CIMENTo , do 11 BPM , a partir de 19/01/2021 , e sua transferência 
a partir de 20/01/2021
110439-7 , 3º SArGENTo PM QPPM roGErIo DoS SANToS 
ANToNIo DE oLIvEIrA , do BPCHQ , a partir de 28/01/2021 , e sua 
transferência a partir de 29/01/2021
111713-4 , 3º SArGENTo PM QPPM vANDErLEY roDrIGuES 
DoS SANToS , da 13 CIA PM IND , a partir de 28/01/2021 , e sua 
transferência a partir de 29/01/2021
112142-5 , 3º SArGENTo PM QPPM FLAvIo GoMES SoArES 
BuENo , do EM9rPM , a partir de 18/01/2021 , e sua transferência 
a partir de 19/01/2021

AToS ASSINADoS PELo DIrETor DE rECurSoS 
HuMANoS DA PoLICIA MILITAr DE MINAS GErAIS:

- no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pelo inciso II, do 
artigo 1º, da resolução n . 3 .806, de 10/03/2005, c/c inciso III, do artigo 
1º, do Decreto Estadual n . 36 .885, de 23/05/1995, resolve:
Transferindo voluntariamente
- no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pelo inciso II, do 
artigo 1º, da resolução n . 3 .806, de 10/03/2005, c/c inciso III, do artigo 
1º, do Decreto Estadual n . 36 .885, de 23/05/1995, e Nos termos do §1º, 
do Art . 136, §2º, Inciso II, do Art . 159 e Art . 220, todos da Lei Esta-
dual n . 5 .301/1969, com as alterações da Lei Complementar Estadual n . 
109/2009, §§ 10 e 11, do Art . 39, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais de 1989, Alteradas pelas Emendas à Constituição do Estado de 
Minas Gerais n . 57/2003 e n . 59/2003, resolve: transferir voluntaria-
mente, para o Quadro de Praça da reserva remunerada, com os pro-
ventos integrais de sua Graduação os seguintes militares:
117 .494-5 CABo PM LuIS PAuLo CESCA, Do 27 BPM, a partir de 
17/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trintenária por não satis-
fazer o previsto no artigo 186, inciso Iv, c/c artigo 220, inciso III, do 
EMEMG;
118 .207-0 CABo PM ADrIANo ALMEIDA TEIxEIrA, do 44 BPM, 
a partir de 29/06/2020 . Deixa de ter direito à promoção trintenária por 
não satisfazer o previsto no artigo 203, inciso Ix, “a”, c/c artigo 220, 
inciso Iv, do EMEMG
Transferindo Compulsoriamente
Nos termos do §1º, do Art . 136, §2º, inciso II, do Art . 159, do Art . 220, 
todos da Lei Estadual n . 5 .301/1969, com as alterações da Lei comple-
mentar Estadual n . 109/2009, §§10 e 11, do Art . 39 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas Emendas à Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 59/2003 e Art . 14, §8º 
da Constituição da republica Federativa do Brasil . resolve: Transferir 
compulsoriamente, por motivo de Posse em Cargo Eletivo, para o Qua-
dro de Praças da reserva remunerada, com os proventos proporcionais 
de sua graduação, os seguintes militares:
127 .477-8, 2º SArGENTo PM BEETHovEN DuTrA DE MENE-
ZES, do 44 BPM, a partir de 18/12/2020 Deixa de ter direito à promo-
ção trintenária por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei 
Estadual n . 5 .301/1969 (EMEMG)
136 .950-3 2º SArGENTo PM JoAo PAuLo DoS SANToS, do 65 
BPM, a partir de 16/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trintená-
ria por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei Estadual n . 
5 .301/1969 (EMEMG)
119 .371-3, 3º SArGENTo PM HArLEI DA CoSTA ArAuJo, da 15 
rPM, a partir de 18/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trintená-
ria por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei Estadual n . 
5 .301/1969 (EMEMG)
129 .750-6, 3º SArGENTo PM HIDELBrANDo BErNArDES 
CoELHo JuNIor, do 53 BPM, a partir de 15/12/2020 Deixa de ter 
direito à promoção trintenária por não satisfazer o previsto no Art . 220, 
“caput” da Lei Estadual n . 5 .301/1969 (EMEMG)
130 .508-5, 3º SArGENTo PM rHENYS DA SILvA CAMBrAIA, do 
15 BPM, a partir de 17/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trinte-
nária por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei Estadual 
n . 5 .301/1969 (EMEMG)
141 .650-2 3º SArGENTo PM WASHINGToN FELIPE vIDAL 
BENTo, do 7 BPM, a partir de 18/12/2020 Deixa de ter direito à pro-
moção trintenária por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da 
Lei Estadual n . 5 .301/1969 (EMEMG)
134 .951-3, CABo PM ALExANDro vIEIrA DoS SANToS, do 45 
BPM, a partir de 14/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trintená-
ria por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei Estadual n . 
5 .301/1969 (EMEMG)
146 .474-2 CABo PM MAurILIo SALGADo SANToS, da 11 CIA 
PM IND, a partir de 18/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trinte-
nária por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei Estadual 
n . 5 .301/1969 (EMEMG)
151 .786-1, CABo PM DErLAN MIrANDA DoS rEIS, do 51 BPM, 
a partir de 15/12/2020 Deixa de ter direito à promoção trintenária 
por não satisfazer o previsto no Art . 220, “caput” da Lei Estadual n . 
5 .301/1969 (EMEMG)
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DESIGNAÇÃo DE CoMISSÃo
o Ten Cel PM Comandante do 39º Batalhão da Polícia Militar de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
artigos 20 a 31 do r-AFCA/PM, rESoLvE: Designar os militares 
abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Avalia-
ção dos veículos oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, que serão 
alienados pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, com 
apoio da PMMG na preparação dos lotes, avaliação, guarda, visitação 
e entrega aos arrematantes, por meio dos leilões regionalizados: Presi-
dente da comissão: nº 127 .140-2, 1º Ten Fábio Barbosa Moreira, Mem-
bros: nº 120 .130-0, 2º Sgt Anderson roberto da Silva e nº 140 .609-9, 
Cb Cleiton Araújo vasconcelos .
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AToS ASSINADoS PELo SENHor CoroNEL 
PM CoMANDANTE GErAL DA PoLÍCIA 

MILITAr DE MINAS GErAIS:
-no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º, inciso III 
e vII do Decreto Estadual n . 36 .885, de 23/05/1995, e
Promovendo e Transferindo voluntariamente
- de conformidade com o art . 220 e nos termos do art . 136, §1º, c/c 
art . 159, § 2º, II, todos da Lei Estadual n .º 5 .301/1969, com as altera-
ções da Lei Complementar Estadual n . 109, de 23/12/2009; §§ 10 e 11 
da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas 
Emendas à Constituição do Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 
59/2003, promove e transfere voluntariamente, para o Quadro de Praças 
da reserva remunerada com os proventos integrais de suas graduações 
os seguintes militares:
A Graduação de 1º Sargento
112 .732-3 , 2º SArGENTo PM QPE JoSE roBErTo ALvES DoS 
SANToS , do 14 BPM , a partir de 30/12/2020 , e sua transferência a 
partir de 31/12/2020
Promovendo e Transferindo voluntariamente
- de conformidade com os art . 136, §13 e 14, art . 159, § 2º, II, todos da 
Lei Estadual n .º 5 .301/1969, com as alterações da Lei Complementar 
Estadual n . 109, de 23/12/2009; §§ 10 e 11 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas Emendas à Constituição do 
Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 59/2003, promove à gradu-
ação de SuBTENENTE PM a militar n . 122 .717-2, 1º SArGENTo 
PM JuDITE vANESSA PErEIrA DAvID DE MorAIS, a partir de 
07/02/2021 e transfere voluntariamente, a partir de 08/02/2021 para o 
Quadro de Praças da reserva remunerada com os proventos integrais 
de sua graduação:
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SoLuÇÃo DE PAD
o CEL PM CoMANDANTE DA 6ª rPM, No uSo DE SuAS ATrI-
BuIÇÕES LEGAIS, PrEvISTAS NoS ArTS .219 C/C 229, AMBoS 
DA LEI 869/52 E ArT .19, III, DA rESoLuÇÃo 4 .289/2014-CG, 
considerando o que consta no PAD de Portaria 102 .073/2021, conforme 
extrato publicado no Diário Oficial de 24/02/2021, aplica a penalidade 
de SuSPENSÃo da remuneração e da contagem de tempo referente a 
01 (um) dia de trabalho, com fundamento no art .246, Iv, §1º e §2º, bem 
como a perda de um quinto do vencimento ou remuneração, conforme 
art .99, vII, ambos da Lei 869/52, à Assessora Jurídica DAD-4, Cris-
tiane Maria da Cunha, n .132 .404-5, lotada no EM-6rPM-Lavras/MG, 
tendo em vista o cometimento da transgressão do art .216, vI, da Lei 
869/52 e art .7º, I, da resolução 4 .631/2017 .
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Polícia civil do Estado 
de minas Gerais

Chefe da  Polícia Civil: Joaquim Francisco Neto e Silva

Expediente
AToS ASSINADoS PELo SENHor CHEFE DA 

PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS .
rESoLuÇÃo CoNJuNTA PCMG/oGE/ 

Nº 8 .169, 28 DE MAIo DE 2021 .
Institui a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual no âmbito 
da Polícia Civil de Minas Gerais e dá outras providências .
o Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no uso das atribui-
ções que lhe conferem o inciso III do § 1º do art . 93 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, e o inciso x do art . 22 da Lei Complementar 
nº 129, de 08 de novembro de 2013, e a ouvidora-Geral do Estado, no 
uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do § 1º do art . 93 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, o inciso I do §1º do art . 2º 
do Decreto Estadual nº 47 .740, de 21 de outubro de 2019, e o Decreto 
Estadual nº 47 .065, de 20 de outubro de 2016,
considerando que o assédio sexual viola o direito à liberdade sexual, 
à intimidade, à vida privada, à igualdade de tratamento e ao meio 
ambiente de trabalho saudável e seguro, atentando contra a dignidade 
da pessoa humana e o valor social do trabalho;
considerando a necessidade de se criar uma política de prevenção, aco-
lhimento e apoio às vítimas de assédio sexual no âmbito da Polícia Civil 
de Minas Gerais,

resolvem:
CAPÍTuLo I

DAS DISPoSIÇÕES INICIAIS
Art . 1° – Instituir a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual, 
no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, e dá outras providências .
Parágrafo único – Esta resolução conjunta aplica-se a todas as condu-
tas de assédio sexual no âmbito das relações socioprofissionais e da 
organização do trabalho na PCMG, praticadas presencialmente ou por 
meios virtuais .
Art. 2° – Para fins desta resolução conjunta, considera-se assédio sexual 
conduta de agente público de conotação sexual praticada contra a von-
tade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada 
por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de 
perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe 
criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador .

CAPÍTuLo II
DoS PrINCÍPIoS

Art . 3° – A Política de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual orien-
ta-se pelos seguintes princípios:
I – respeito à dignidade da pessoa humana;
II – saúde, segurança e sustentabilidade como pressupostos fundamen-
tais da organização laboral e dos métodos de gestão;
III – reconhecimento do valor social do trabalho;
Iv – valorização da subjetividade, da vivência, da autonomia e das 
competências do trabalhador;
v – primazia da abordagem preventiva;
vI – sigilo dos dados pessoais das partes envolvidas e do conteúdo 
das apurações;
vII – proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 
pessoas;
VIII – resguardo da ética profissional; e
Ix – construção de uma cultura de respeito mútuo, igualdade de trata-
mento e soluções dialogadas para os conflitos no trabalho.

CAPÍTuLo III
DAS DIrETrIZES

Art . 4° – A prevenção e o combate às práticas de assédio sexual obser-
varão as seguintes diretrizes:
I – melhoria contínua e sustentável no ambiente de trabalho, contem-
plando as dimensões física, social, psicológica e organizacional;
II – coibição de mecanismos, gestão e atitudes que favoreçam o assé-
dio sexual;
III – promoção da comunicação horizontal, o diálogo, o feedback e 
canais de escuta e discussão com o objetivo de identificar problemas e 
propor ações de melhoria no ambiente e nas relações de trabalho;
IV – desenvolvimento da cultura do respeito, da confiança, da valoriza-
ção da experiência de trabalho, da discussão e deliberação coletiva e do 
compromisso com a qualidade e a efetividade dos serviços policiais;
v – ações de promoção da saúde e da satisfação em relação ao trabalho, 
redução de riscos e prevenção de acidentes e doenças, inclusive com 
a melhoria das condições de trabalho, do conteúdo e organização das 
tarefas e processos de trabalho, de forma integrada e contínua; e
vI – política institucional de escuta, acolhimento e acompanhamento 
de pessoas;
Art . 5° – o gestor será o responsável pela análise crítica dos métodos 
de gestão e organização do trabalho adotados na sua unidade e corres-
ponsáveis pela promoção de relações de respeito à diversidade, coope-
ração e resolução de conflitos em sua equipe, devendo promover um 
ambiente de diálogo, fomentando a saúde física e mental no trabalho .
Art . 6° – A Diretoria de recursos Humanos e a Comissão de Preven-
ção e Combate ao Assédio Sexual, instituída nesta resolução conjunta, 
promoverão, junto com o Hospital da PCMG e Assessoria de Comu-
nicação da PCMG - Ascom, ações e campanhas de conscientização a 
respeito do combate e das consequências do assédio sexual, utilizando 
linguagem clara e objetiva e estratégia de comunicação alinhada à abor-
dagem de intervenção .
Parágrafo único – As ações e campanhas de prevenção e combate ao 
assédio sexual poderão contar com o apoio da ouvidoria-Geral do 
Estado .
Art . 7° – A prevenção e o combate ao assédio sexual no trabalho serão 
pautados por abordagem transversal, cabendo a cada unidade organiza-
cional e servidor da PCMG contribuir para a efetividade desta política 
de acordo com suas atribuições e responsabilidades .
Art . 8° – o atendimento e o acompanhamento dos casos de assédio 
sexual serão orientados por abordagem sistêmica e fluxos de traba-
lho integrados entre as unidades e especialidades profissionais, de 
modo especial entre a Diretoria de recursos Humanos e o Hospital da 
PCMG .
Art . 9° – A Academia de Polícia Civil – Acadepol – deverá abordar em 
seus cursos de formação, aperfeiçoamento e capacitação, o tema da pre-
venção e combate ao assédio sexual no trabalho, relacionando-os com 
os processos de promoção à saúde no trabalho .

CAPÍTuLo Iv
DA CoMISSÃo DE PrEvENÇÃo E 
CoMBATE Ao ASSEDIo SExuAL

Art . 10 – Será instituída pela PCMG, no prazo máximo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual, 
permanente, composta pelos seguintes membros efetivos:
I – Kelly regina de Souza Garcia, Masp 546 .592-7, representante da 
Diretoria de recursos Humanos da PCMG;
II – Sônia Maria Gualberto, Masp . 341 .993-4, representante da Direto-
ria de recursos Humanos da PCMG; e
III – rosemary Aparecida Furtado Faria, Masp 1 .241 .871-1, represen-
tante da Corregedoria-Geral da PCMG .
Art . 11 – A Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual terá 
as seguintes atribuições:
I – monitorar, avaliar e fiscalizar a adoção da política prevista nesta 
resolução conjunta;
II – contribuir para o desenvolvimento de diagnóstico institucional das 
práticas de assédio sexual;
III – solicitar relatórios, estudos e pareceres aos órgãos e unidades com-
petentes, resguardados o sigilo e o compromisso ético-profissional das 
áreas técnicas envolvidas;
Iv – sugerir medidas de prevenção, orientação e combate ao assédio 
sexual no trabalho;
v – representar aos órgãos disciplinares a ocorrência de quaisquer for-
mas de retaliação àquele(a) que, de boa-fé, busque os canais próprios 
para relatar eventuais práticas de assédio sexual;
vI – alertar sobre a existência de ambiente, prática ou situação favorá-
vel ao assédio sexual;
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