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Ofício: 120/SINDEP/2021 
 

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. 
 
Ao Exmo. Sr. 

JOAQUIM FRANCISCO NETO E SILVA 

Delegado Geral de Polícia 

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - Serra Verde 

Cidade Administrativa - Edifício Minas, 4º Andar 

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

 

Assunto: Solicita disponibilização das vagas para primeira designação em no 

mínimo 48 horas antes. 

 

Exmo. Sr. Chefe de Polícia, 

O SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - SINDEP/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o n° 15.021.365.0001-70, com 

fulcro no art. 5º, XXI, LXX, “b” e art. 8°, III da Constituição Federal, no interesse 

da categoria que representa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, por intermédio de seu presidente em exercício, expor e solicitar.   

É de praxe no âmbito da PCMG que logo após o fim do curso de 

formação na Academia de Polícia – ACADEPOL, quando da primeira designação 

dos novos policiais às suas respectivas unidades de lotação, o policial deve 

escolher, quase que imediatamente, pelas vagas disponíveis reveladas naquela 

cerimônia. 

Trata-se de um processo que tem se mostrado traumático e 

desumano, vez que o Estado de Minas Gerais tem dimensões continentais, 

contando com 853 municípios. Por isso, antes de escolher sua designação, é 

necessário que o candidato faça pesquisa acerca da estrutura, condições 

rodoviárias, presença de aeroportos, faculdades, linhas de ônibus, das 

localidades disponíveis. 

Nesse sentido, considerando os inúmeros transtornos causados em 

virtude da falta de tempo hábil para que o policial possa decidir com cautela 

sobre a escolha de sua primeira unidade de lotação, o SINDEP/MG, na defesa 

dos interesses de toda classe policial, especialmente dos 76 (setenta e seis) 

novos policiais, vem, respeitosamente, por meio deste ofício, solicitar que sejam 

disponibilizadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas em 

relação ao prazo limite para escolha, as vagas nos respectivos municípios 
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disponíveis para escolha em primeira designação, dos policiais atualmente 

lotados na ACADEPOL. 

Certos de que podemos contar com vossa colaboração, colocamo-

nos à disposição. 

Atenciosamente, 

 
BRUNO FIGUEIREDO VIEGAS 

  Presidente  


