
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Memorando: 002/2017-DRH. 

Belo Horizonte, 24 de março de 2017. 

Assunto: Declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado dos servidores militares e civis 

da PMMG. 

Referência: Constituição do Estado de Minas Gerais; 

  Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992; 

  Lei Estadual nº 5.301, de 16 de outubro de 1969; 

 Decreto Estadual nº 46.933, de 20 de janeiro de 2016; 

 Memorando nº 10.318.2/2016-EMPM. 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O Memorando nº 10.318.2/2016-EMPM, disciplinou o processo de declaração de bens e valores 

patrimoniais dos militares e servidores civis no âmbito da PMMG, realizado no Sistema Eletrônico de 

Registro de Bens (SISPATRI-MG) ou por meio de formulário próprio; 

1.2 O referido Memorando, em seu item 2.12, atribuiu à Diretoria de Recursos Humanos – DRH, a 

responsabilidade pela expedição de memorando anual, reiterando a obrigatoriedade da declaração por 

todos os servidores em atividade na Instituição; 

1.3 Para o ano de 2017, a Controladoria-Geral do Estado – CGE ampliou a utilização do SISPATRI para 

todos os militares e servidores civis da PMMG, independente do cargo ocupado, mantendo a 

obrigatoriedade de declaração, no período de 1º de abril a 31 de maio de cada ano;  

1.4 O sistema encontra-se hospedado no site institucional da CGE, conforme disposto no tutorial anexo 

ao Memorando nº 10.318.2/2016-EMPM (http://www.controladoriageral.mg.gov.br/); 

1.5 A declaração de bens e valores patrimoniais no SISPATRI-MG não está vinculada à declaração de 

imposto de renda de pessoa física. 

2 RECOMENDO: 

2.1 Doravante, todos os militares e servidores civis da PMMG deverão efetuar as respectivas 

declarações de bens e valores patrimoniais do ano de 2017 e seguintes, por meio da plataforma do 

SISPATRI-MG; 

2.2 Os chefes das Seções de Recursos Humanos das Unidades de Direção Intermediária operacionais (RPM 

e CPE), ou equivalentes, serão cadastrados como gestores regionais do SISPATRI, ficando responsáveis 

pelo controle e auditoria das declarações dos militares e servidores civis das respectivas Unidades; 

2.3 A DRH será responsável pela gestão das declarações dos militares e servidores civis das demais 

Unidades da PMMG, bem como pela gestão geral do processo na PMMG; 
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2.4 Conforme disposto nas normas referenciadas, a falta de apresentação ou de atualização da declaração 

de bens e valores nas datas previstas, ou a apresentação de informações falsas, sujeitará o infrator às 

sanções disciplinares cabíveis, observado o devido processo legal, sem prejuízo da apuração de eventual 

responsabilidade civil e penal; 

2.5 Em caso de novo acesso à declaração já enviada pelo militar ou servidor civil no SISPATRI-MG, mesmo 

que não ocorra qualquer alteração das informações, será necessário efetivar nova remessa dos dados, 

com geração de novo protocolo de envio; 

2.6 O formulário previsto no anexo do Memorando nº 10.318.2/2016-EMPM poderá ser empregado 

apenas para casos excepcionais; 

2.7 Em caso de dúvidas, os militares e servidores civis deverão recorrer à Seção de Recursos Humanos das 

respectivas Unidades. 

 

EMERSON MOZZER, CORONEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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