NOVA LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL É SANCIONADA
Texto com fragmentos adaptados do site “Agência Minas” (www.agenciaminas.mg.gov.br)

Após
44
anos
de
incessante luta em prol de
melhorias para a classe, o dia 8
de novembro de 2013 marcou o
início de um novo ciclo para a
Polícia Civil de Minas Gerais. Isto
porque, a nova Lei Orgânica da
PCMG foi sancionada pelo
governador Antonio Anastasia,
em solenidade realizada no
Palácio Tiradentes, na Cidade
Administrativa.
Segundo o governador, a
nova Lei Complementar 129/2013
“consolida um novo marco
institucional da corporação em
prol de uma polícia cidadã, de

investigação, agindo no âmbito
da segurança pública, contra a
impunidade,
como
Polícia
Judiciária que é na sua
essência”.
Dentre os avanços da
nova lei, está a ampliação do
efetivo policial em mais 5.412
servidores, por meio de concurso
público, além do aumento no
número
de
Delegados
na
carreira, indo para 1.987 colegas
na ativa, ficando garantida a
promoção automática aos três
anos, do Delegado de Polícia de
1ª classe (“Substituto”).

Para
o
Dr.
Cylton
Brandão da Matta, chefe da
Polícia Civil, “a valorização das
carreiras
que
compõem
a
estrutura orgânica da Polícia Civil
é a tônica em todas as
conquistas da nova lei”.
A
Adepolc-MG,
em
conjunto com o Sindepominas,
listou vários aspectos positivos
da nova Lei Orgânica. Acesse o
nosso site através do endereço
eletrônico: www.adepolc.com.br
e confira!

ASSOCIADOS MARCAM PRESENÇA NO III CAFÉ COM APOSENTADOS
Os
associados
que
estiveram presentes na sede da
Adepolc-MG, na tarde do dia
12/11, puderam desfrutar de
mais um tradicional “Café com
Aposentados”, o terceiro deste
ano. O evento, que tem como
marca
a
oportunidade
de
reencontro entre os colegas da
classe, também contou com a
participação dos novos parceiros
da
Adepolc:
a
Direcional
Engenharia e a Financeira Alfa.

Os presentes também
tiveram a chance de participar de
um bate-papo, conduzido pelo
presidente da Associação, Dr.
Ronaldo Cardoso Alves, e se
informarem mais a respeito dos
diversos assuntos inerentes à
classe, como a nova Lei
Orgânica, a PEC 443/2009 e o
Grau “B”.
Em benefício de seus
associados, a Adepolc também
fechou mais parcerias, por meio

de contratos com as empresas
Direcional Engenharia e a
Financeira Alfa.
Com
32
anos
de
mercado,
a
Direcional
Engenharia
proporciona
descontos exclusivos e especiais
para compra de imóveis.
Por
sua
vez,
a
Financeira Alfa possui uma das
melhores opções de crédito
consignado do mercado.

CASA DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL
A “Casa do Policial Civil”,
transformada na “Casa de
Custódia
da
Polícia
Civil”
(Decreto nº 46.276, de 12/7/13),
está situada na Rua Pitangui, nº
3.569, no Bairro Horto, em Belo
Horizonte, e “destina-se a
receber, recolher e custodiar o

policial
civil
submetido
a
procedimento de natureza judicial
ou outro contingenciamento de
ordem legal”.
Nessa
unidade
da
PCMG, agora previsto legalmente
na Lei Orgânica (art. 17, §1º, inc.

X, e § 2º, e art. 38, inc. X, da LC
nº 129, de 8/11/13), encontramse colegas e amigos policiais
civis, que precisam ser visitados
e assistidos. Você já esteve lá?

PEC 443/09 - SUBSÍDIO DAS CARREIRAS JURÍDICAS
A
Associação
dos
Delegados de Polícia do Brasil
(Adepol-BR), a Adepolc-MG e as
demais entidades representativas
da classe estão acompanhando
de perto o andamento da PEC
443/09.
De autoria do deputado
federal
Bonifácio
Andrada
(PSDB-MG), o texto original
estabelece que o subsídio
máximo
das
carreiras
da
Advocacia-Geral da União, das

Procuradorias dos Estados e do
Distrito Federal corresponderá a
90,25% do vencimento mensal
fixado para os ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Durante o processo de
tramitação
da
proposta,
o
deputado e relator da PEC,
Mauro Benevides (PMDB/CE),
em atenção aos pedidos dos
Delegados e dos Defensores
Públicos,
colocou
em
seu
relatório a inclusão das carreiras

da polícia civil, federal e a
Defensoria Pública.
A
proposta
de
substitutivo que visa equiparar o
salário dos Delegados da Polícia
Civil ao dos juízes e dos
promotores já está pronta para
votação, porém a comissão ainda
não definiu nova data.
A Adepolc-MG apóia e
reforça a importância de um
projeto de lei imbuído dessa
magnanimidade.

DIA DO DELEGADO
Texto com fragmentos adaptados do site “Adepol -BR” (www.adepoldobrasil.org.br)

No dia 12 de novembro a
Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ) da
Câmara dos Deputados aprovou,
em caráter conclusivo, o Projeto
de Lei 2728/11.
O projeto, de autoria do
deputado
Lourival
Mendes,
estabelece o dia 3 de dezembro

como o Dia do Delegado de
Polícia.
A escolha da data tem
caráter histórico, já que o cargo de
Delegado de Polícia foi criado pela
Lei nº. 261, de 3 de dezembro de
1841, pelo Imperador Dom Pedro
II.
O projeto aguarda prazo
para redação final, que após,

deverá ser encaminhado para
votação no Senado Federal.
A Adepolc parabeniza
todos os colegas Delegados
aposentados e na ativa, que
batalham com afinco a cada dia
em defesa da sociedade e na
busca por um ambiente de paz, de
respeito e de fraternidade.

55 ANOS DA ADEPOLC-MG
No próximo dia 15 de
dezembro, a Associação dos
Delegados da Polícia Civil de
Minas Gerais (Adepolc-MG) irá
completar 55 anos de fundação.
Criada por um grupo de
Delegados
que
trabalharam
arduamente para o surgimento da

entidade, a fim de defender os
interesses dos delegados de
carreira da Polícia Civil de Minas
Gerais, a Associação vem
cumprindo o seu papel, com
muito esmero e dedicação na
construção desta história de mais
de cinco décadas.

Em nome da diretoria, a
Adepolc
agradece
o
comprometimento
e
a
contribuição
de
todos
os
envolvidos responsáveis, direta
ou
indiretamente,
pelo
fortalecimento da classe.

ESTACIONAMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS
A
BHTRANS
emite,
segundo a Portaria BHTRANS
DPR Nº 139/2009, a Credencial de
Estacionamento Especial para
Idosos. O uso da mesma é
obrigatório em todas as vagas
reservadas, localizadas ou não em
áreas de estacionamento rotativo.
Os veículos estacionados
nas vagas reservadas deverão

exibir a Credencial no interior do
veículo, sempre em local visível,
pendurada no retrovisor interno ou
sobre o painel com a frente
voltada para cima.
O candidato, a partir de 60
anos, deverá solicitar a credencial
junto ao atendimento ao usuário
da
BHTRANS
(Av.
Santos
Dumont, 363 – 2º andar),

apresentando:
formulário
de
Solicitação da Credencial (também
disponível
em
nosso
site:
www.adepolc.com.br),
registro
Geral de Identidade Civil (RG) ou
Certidão
de
Nascimento
e
comprovante
de
residência
atualizado.
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