
   

 

 

Nota técnica 08/2018 - CRS - Concurso nº 0818 – Processo seletivo interno para o Curso de Especialização em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2018 (CEGESP/2018) – TURMA II. 

 
Visando melhor compreensão da questão recorrida pelo candidato do CEGESP 2018 – Turma II, Edital DRH/CRS n. 

08/2018, de 17 de agosto de 2018, apresentamos o embasamento legal para a questão, conforme quadro abaixo: 
  

QUESTÃO  PARECER DA 
COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA / EMBASAMENTO LEGAL 

5ª QUESTÃO – Sobre a incorporação do Adicional de 
Desempenho (ADE) aos proventos do militar quando de 
sua transferência para a inatividade, de acordo com a Lei 
Estadual nº 5.301, de 16/10/1969 (Estatuto dos Militares do 
Estado de Minas Gerais - EMEMG), marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (  ) Para fins de incorporação aos proventos dos 
militares que não alcançarem, no mínimo, vinte ADIs com 
desempenho satisfatório, o valor do ADE será calculado 
pela média aritmética das últimas parcelas do ADE 
percebidas anteriormente à sua transferência para a 
inatividade ou à instituição da pensão. 
B. ( ) O militar que tiver vinte e nove ADIs com 
desempenho satisfatório, terá incorporado aos seus 
proventos o ADE com percentual de 66%. 
C. ( ) O militar, ao ser transferido para a reserva 
remunerada com trinta anos de efetivo serviço, terá 
incorporado aos seus proventos o ADE com percentual de 
70%. 
D. (  ) O militar transferido para a reserva remunerada 
com trinta anos de efetivo serviço poderá ter, no 
máximo, vinte e nove ADIs com desempenho 
satisfatório em sua carreira, o que inviabiliza a 
incorporação aos seus proventos do ADE com 
percentual de 70%.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 

O Candidato alega que a alternativa “D”, apresentada 
pelo gabarito como correta, na verdade está incorreta 
considerando que, de acordo com o art. 59-D do 
EMEMG, a incorporação do ADE aos proventos do 
militar quando de sua transferência para a reserva 
contempla expressamente o percentual de até 70%. 
  
Alega também que o Decreto Estadual nº 44889/08 
também prevê a possibilidade do militar obter 30 ADIs 
com desempenho satisfatório. 
 
Contudo, razão não assiste ao recorrente considerando 
que não há como o militar ter, nos seus trinta anos de 
efetivo serviço 30 ADIs.  
 
A primeira ADI será realizada no primeiro ano seguinte 
ao seu ingresso. Ou seja, em seus 30 anos de efetivo 
serviço, terá somente 29 ADIs. Já a incorporação do 
ADE em 70% somente ocorrerá se o militar tiver 30 
ADIs. 

 

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018. 
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