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Ofício: 71/SINDEP/2021 
 

Belo Horizonte, 06 de abril de 2021. 

 
Ao Exmo. Sr. 

JOAQUIM FRANCISCO NETO E SILVA 

Chefe da Polícia Civil 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - Serra Verde 

Cidade Administrativa - Edifício Minas, 4º Andar 

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

 

Assunto: Solicita informações acerca da vacinação dos Policiais Civis. 
 
 

Excelentíssimo Sr. Chefe de Polícia, 
 
 

Com os nossos cordiais cumprimentos, a diretoria do Sindicato dos Escrivães de 

Polícia do Estado de Minas Gerais (SINDEP/MG), no interesse da categoria, por 

intermédio de seu Presidente infra-assinado, vem, respeitosamente, solicitar 

informações acerca dos detalhes do Programação de vacinação de Policiais Civis 

contra Covid-19, conforme conteúdo do SEI nº 1510.01.0081815/2021-57. 

O citado documento dispõe que, na primeira fase, serão vacinados os 

“profissionais que exercem atividades no plantão”. Ocorre que na Capital e no interior 

servidores do expediente integram as escalas de plantão, exercendo a atividade na linha 

de frente. Além disso, há servidores do expediente que laboram no mesmo ambiente das 

unidades onde funcionam os plantões e que atendem ao público de igual maneira. Estes 

estariam abrangidos na primeira fase? 

Acerca dos critérios de exclusão, existem servidores que estão gozando férias 

regulamentares, férias prêmio, licenças, porém retornarão às atividades de plantão nos 

próximos dias. Será aberta nova oportunidade para esses servidores na próxima 

fase? Quando será a segunda fase? Será feita uma espécie de “revisão” para que 

esses servidores não sejam prejudicados? 

Obtivemos relatos que em algumas unidades está ocorrendo um verdadeiro surto 

de COVID, como é o caso do DIHPP, onde infelizmente há registro de óbito e inúmeras 

contaminações/internações. Há alguma estratégia para priorizar estas unidades em 

situação crítica? 

Por fim, outros questionamentos levantados por nossos filiados foram: 

Como se dará a atuação das prefeituras na gestão/aplicação da vacinação? 

Como está sendo a gestão do processo de vacinação? Em algumas cidades 

já começaram a vacinação, porém, na Capital e outros municípios não foram 

publicados os cronogramas de início. 
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Quantas doses foram disponibilizadas, até o momento, para o efetivo da 

Polícia Civil? 

Quais são as datas previstas para cada fase inclusa no Plano de Vacinação 

da PCMG?  

Ressaltamos que sabemos das limitações de disponibilidade de doses e, por isso, 

acreditamos que as informações devem ser prestadas à categoria com a maior 

TRANSPARÊNCIA possível, como tem sido a proposta da gestão de Vossa Excelência, 

que teve importante papel junto ao Ministério de Saúde, em Brasília. 

Certos de que podemos contar com a Vossa colaboração, colocamo-nos à 

disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

BRUNO FIGUEIREDO VIEGAS 
  Presidente do SINDEP/MG 


