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ANEXO I 
(a que se refere o inciso I do Art. 3º do Regimento Interno Padrão - RIP) 

 
 

 

PRESTAÇÃO DE COMPROMISSO SOLENE 
(conforme Art. 9º do Decreto 43.885 de 04/10/2004) 

(FAVOR PREENCHER COM LETRA DE FORMA OU DIGITAR) 
DADOS PESSOAIS  

1. Nome completo 
 

2. Servidor do quadro permanente da Adm. Pública? 
         |       |  Sim                |        |   Não 

3. Cargo efetivo  
 

 4..MASP  
 

5-  Unidade de lotação 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO SOLENE 

 
 
Declaro conhecer os princípios, valores éticos e as normas estabelecidas pelo Código de 
Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual e, neste Ato, 
comprometo-me com sua observância e acatamento e com todos os valores morais que se 
apliquem à Administração Pública. 
 
 
Cargo ________________________Data da Posse______________________ 
 
Assinatura do servidor 
 

__________________________________________________ 
(nome e MASP) 

                        
 
Presidente da Comissão de Ética  
 
 

__________________________________________________ 
 (nome e MASP) 

 
 
 

Titular ou representante da unidade de Pessoal 
 

__________________________________________________ 
(nome e MASP) 

 
_______________________________________________________ 

(cidade, dia, mês, ano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMISSÃO DE ÉTICA 
(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE) 
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Orientações gerais para preenchimento do Anexo I 

 
Dados pessoais do servidor 
 
Preencher com letra de forma ou digitar 
 
1- Apresentar nome completo; 

2- Informar se é servidor do quadro permanente do Estado; 

3- Se sim para a pergunta 2, informar denominação e código do cargo efetivo ocupado; 

4- Se sim para a pergunta 2, informar MASP; 

5- Informar a unidade administrativa de lotação, no órgão ou  entidade. 
 
 

 
Termo de Compromisso Solene 

1- Ler a declaração  

2- Preencher o nome do cargo e data de posse a que se refere este termo 
 

3- Assinatura  
 

4- O nome e masp do servidor, presidente e titulares das unidades de pessoal ou recursos 
humanos devem vir digitados. 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
a) - A assinatura do Termo de Compromisso Solene pressupõe o recebimento e a leitura 

prévia do Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração. 

b) - Em se tratando de posse em cargo efetivo, informar denominação e código.   

c) - No caso de cargo em comissão, informar denominação, código, símbolo e forma de     

recrutamento, se amplo (A), ou limitado (L). 

d) - O Presidente da Comissão de Ética do órgão /entidade, bem como o titular ou 

representante da unidade de pessoal deverão apresentar nome, MASP e assinar o Termo. 

 


