PRESTAÇÃO DE CONTAS
No dia 17 de fevereiro, foi realizada na sede da Associação dos
Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (ADEPOLC-MG), a bem
prestigiada Assembleia-Geral Ordinária (AGO), para que os sócios
pudessem conhecer e deliberar sobre o relatório de trabalho, prestação
anual de contas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício
de 2013. O Edital de Convocação da Assembleia-Geral foi publicado no
“Minas Gerais” do dia 14/01/2014. A Assembleia aprovou as contas por
unanimidade. Confira o balanço patrimonial da ADEPOLC-MG na Revista
dos Delegados - edição nº 7, do mês de março/2014
.
NOVO PRESIDENTE DO SINDEPOMINAS
No dia 6 de fevereiro, o
Dr. Marco Antônio de Paula Assis
“Lobo Guará” foi eleito presidente
do SINDEPOMINAS. Ao todo
foram recebidos 1074 votos. A
chapa 1, "Heróis da Resistência",
encabeçada por ele, obteve 551
votos. A Chapa 2 "Novos Rumos,
presidida pelo Dr. Bruno Tasca
Cabral, recebeu 514 votos. O pleito
teve ainda 6 votos nulos e 3 em
branco. No primeiro escrutínio,
realizado dia 22 de janeiro,
faltaram alguns votos para
completar os 947 correspondentes
ao quórum mínimo de 2/3 dos
filiados para definir o processo
eleitoral.

Com isso, a eleição teve
seu prazo prorrogado para o dia 6
de fevereiro, a fim de receber os
votos
remanescentes
pelos
correios ou de forma presencial.
Somente no escrutínio final, às 17
horas, foram abertos todos os
votos, incluindo os do dia 22/01
que
permaneciam
lacrados,
conforme
previsto
pelo
regulamento e sob a supervisão da
Comissão Eleitoral.
O novo presidente do
SINDEPOMINAS é o Delegado de
Polícia Civil aposentado, Dr. Marco
Antônio de Paula Assis (Lobo
Guará), que é natural de
Abaeté/MG, tem 50 anos, é casado

(www.sindepominas.com.br)
e pai de três filhos. “Lobo Guará”
ingressou na Polícia Civil em 1986,
tendo trabalhado nas delegacias
de
Ferros,
Serro,
Betim,
Vespasiano,
Lagoa
Santa,
Contagem e Belo Horizonte. Sua
gestão
à
frente
do
SINDEPOMINAS terá duração de
três anos, e nesse período, em
conjunto com os demais diretores
sindicais,
espera
poder
implementar o programa Sindicato
100%,
com
modernização
administrativa,
ampliação
de
benefícios aos filiados e melhoria
do perfil de negociações com o
governo.

PRECATÓRIO
No dia 27 de janeiro de
2014, a ADEPOLC-MG recebeu da
CEPREC (Central de Conciliação
de Precatórios) a relação dos
credores do precatório nº
GV1795. Estudada essa relação,

informamos aos caros colegas que
dos 624 credores da “1ª turma”,
226, dos que participaram do
acordo, em atendimento aos
editais nº 01/2012, nº 01/2013 e nº
02/2013, já receberam os valores

que lhes foram devidos. O
percentual
de
delegados
beneficiados é da ordem de 36,2%.
Os índices variam de 50% a 65%.

DOAÇÃO DE BENS
Ao longo de anos não
ocorreu a depreciação contábil dos
móveis e utensílios lançados no
balanço patrimonial da Associação
dos Delegados da Polícia Civil de
Minas Gerais (ADEPOLC-MG). Em
2013, foi contratada uma perícia
patrimonial para a regularização
dos valores dos móveis, utensílios
e outros bens patrimoniais
lançados no Balanço Patrimonial.

Após a auditoria concluída
no dia 5 de fevereiro, o conselho
fiscal recomendou a doação dos
bens sucateados a uma entidade
que emitisse um documento hábil
para dar baixa destes itens no
patrimônio da ADEPOLC-MG.
Após pesquisa, o Núcleo
Assistencial Caminhos para Jesus
foi a entidade escolhida para
receber as doações.
PARTICIPE DA 121ª IACP – 2014

A ADEPOLC-MG está
organizando uma comitiva mineira
para participar da 121ª Conferência
Anual da Associação Internacional
dos Chefes de Polícia (IACP), que
ocorrerá de 25 a 28 de outubro, em

Orlando, Flórida, Estados Unidos.
Esta é uma grande oportunidade
de aperfeiçoamento profissional,
compartilhamento
de
conhecimentos e networking entre
profissionais do mundo todo. Por

isso, não deixe de participar! Mais
informações sobre o pacote
turístico:
ADEPOLC-MG
–
Lourença – (31) 3225-0529/
adm@adepolc.com.br

NOVOS VALORES DA FIANÇA CRIMINAL
Com a alteração da Lei nº
12.403, e de acordo com o §1º do
art. 325, do Código de Processo
Penal, novos valores da fiança a
ser arbitrada pelo Delegado de
Polícia foram estabelecidos. Para
este ano, a maior fiança que
poderá ser cobrada é de
R$72.400.000,00 (setenta e dois
milhões e quatrocentos mil
reais) e a menor, de R$241,00

(duzentos e quarenta e um
reais). A depender da condição
financeira do autuado, o valor
poderá ser reduzido até o
máximo de 2/3 (dois terços) ou
aumentado em até 1.000 (mil)
vezes.
Dessa forma, o limite da fiança a
ser arbitrada, de até 100 vezes o
valor do salário mínimo, poderá
ser multiplicado por mais 1.000

(mil), que, ao final, dará um valor
total de 100.000,00 (cem mil)
vezes. Deste cálculo que resultou
o
valor
fixado
de
R$72.400.000,00 como a maior
fiança a ser concedida pelo
Delegado de Polícia em 2014,
tendo em vista que o salário
mínimo atual é R$724,00
(setecentos e vinte e quatro
reais).

DEIXA SAUDADE
A
Associação
dos
Delegados da Polícia Civil de
Minas Gerais (ADEPOLC-MG),
informa o falecimento do delegado

aposentado, Dr. Antonio Aleixo da
Conceição Drummond, em 29 de
janeiro.
Que os familiares sejam

confortados por Deus e encontrem
a paz e o consolo neste momento
de dificuldade, são os votos de
toda a diretoria da ADEPOLC-MG.
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