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ADEPOM INGRESSA COM AÇÃO 
CONTRA CONGELAMENTO DE 
SEXTA-PARTE, QUINQUÊNIO

 E LICENÇA PRÊMIO
Prevista no artigo 129 da Constituição Estadual, a 

sexta-parte é uma a vantagem pecuniária con-
cedida aos servidores públicos que 
completam 20 anos de efetivo exercí-
cio, representando o acréscimo de 1/6 
(um sexto) do valor calculado sobre os 
vencimentos integrais do servidor. O 
quinquênio é o adicional por tempo de 
serviço sobre o valor dos vencimentos 
que o servidor público tem direito a re-
ceber na folha de pagamento a cada 
cinco anos em efetivo exercício.

Ao se calcular os benefícios, de-
vem ser consideradas todas as ver-
bas que integram os vencimentos do 
servidor, com exceção daquelas de 
caráter eventual.

Analisando a atual conjuntura pandêmica e reali-
zando estudos internos, o Departamento Jurídico da  
ADEPOM acaba de concluir que, a partir deste 17 de 
março, em defesa dos interesses dos Policiais Militares 
do Estado de São Paulo, deve ingressar com ação re-
ferente ao congelamento do cômputo de tempo de ser-
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viço, para fins de sexta parte e quinquênio, bem como 
da licença prêmio, em razão de Decreto Estadual.

Para associados PMs Ativos, 
os documentos necessários para o 
ingresso da ação são: funcional PM 
e todos os holerites do período (de 
maio/2020 até o atual).

Para associados Veteranos 
(que tenham passado para a reser-
va/reformado a partir de 27 de maio 
de 2020), os documentos são: fun-
cional PM e todos os holerites do pe- 
ríodo (de maio/2020 até o atual).

Para associados Pensionistas 
(desde que o Militar, instituidor 

da pensão, tenha falecido a partir de 27 de maio de 
2020), os documentos exigidos são: RG; certidão de 
óbito do Militar instituidor da pensão; todos os hole-
rites recebidos (do primeiro, após o falecimento do 
militar, até o atual); funcional/militar; todos os hole-
rites do militar (de maio/2020 até o último recebido 
antes do falecimento).
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VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 
COMEÇA EM 12 DE ABRIL

T em início em 12 de abril próximo a 23ª Campa-
nha Nacional de Vacinação contra a Influenza. 

A meta do Ministério da Saúde é vacinar 79,7 milhões 
de brasileiros que compõem grupos prioritários. A 
campanha de vacinação termina em 9 de julho.

Serão distribuídas 80 milhões de doses da vacina 
Influenza Trivalente, produzida pelo Instituto Butan-
tan, para todos os estados do país e o Distrito Fede-
ral, englobando mais de 50 mil postos de vacinação 
espalhados pelo Brasil, os quais adotarão as medi-
das preventivas necessárias contra a pandemia de 
Covid-19 para receber o público-alvo.

A vacinação será feita de forma escalonada em 
três etapas. Os municípios terão autonomia para de-
finir as datas de mobilização (Dia D), conforme reali-
dade de cada região.

Na ausência de estudos sobre a coadministração 
das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda a 
aplicação das doses contra a Covid-19 e a Influenza 
simultaneamente, sendo que a orientação é priorizar 
a imunização contra a Covid-19.

Público-alvo da campanha
• Crianças de 6 meses a 6 anos de idade

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de
  idade sob medidas socioeducativas
• População privada de liberdade
• Gestantes
• Puérperas
• Povos indígenas
• Trabalhadores da saúde
• Professores de escolas públicas e privadas

• Portadores de doenças crônicas não
  transmissíveis
• Pessoas com deficiência permanente
• Forças de segurança e salvamento
• Forças Armadas
• Caminhoneiros
• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário
• Portuários

• Funcionários do sistema prisional

• Idosos com 60 anos ou mais
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ACORDO ENTRE UNIÃO E TSE VAI 
AGILIZAR IDENTIDADE DIGITAL

O TSE, a Secretaria-Geral da Presidência da 
República e o Ministério da Economia acabam 

de firmar acordo para agilizar o sistema nacional in-
tegrado de identificação para ofertar aos brasileiros 
sua Identidade Digital, gerenciada por um aplicativo 
gratuito que poderá ser utilizado em smartphones e 
tablets (Android e IOS).

Disponibilizado pelo Governo Federal, o aplicativo 
permitirá o agrupamento de documentos, como: CPF, 
CNH e Título Eleitoral, dentre outros. Atualmente, 
67% dos mais de 4,2 mil serviços do Governo Federal 
são totalmente digitais. 

A biometria facial da Identidade Digital facultará 
seu uso em embarques de viagens nacionais, já com 

implantação em projetos pilotos (aeroportos de Sal-
vador, Florianópolis e Rio de Janeiro) e até mesmo 
como prova de vida para beneficiários do INSS. 

Segundo informações da Agência Brasil, 120 milhões 
de pessoas já possuem cadastro biométrico no país.

NOVE RESPIRADORES ROUBADOS 
SÃO RECUPERADOS PELA PMESP

Na noite de sexta-feira, 12 de março, nove res-
piradores pulmonares, dentre 12 que seguiam 

para Mairoporã, pela Avenida Paiol, na Vila São Pau-
lo, em Ferraz de Vasconcelos, foram roubados.

Por meio de denúncia, os Policiais Militares da 3ª 
Cia do 32º BPM/M foram informados que alguns ho-
mens transportavam caixas para uma área de mata, 
na tarde do domingo (14), e imediatamente seguiram 
para o local. Dois suspeitos fugiram ao perceberem 

a aproximação dos PMs, mas ali deixaram as nove 
caixas de papelão, contendo os respiradores.

Os equipamentos foram apreendidos e encami-
nhados à Delegacia de Polícia de Ferraz de Vas-
concelos, para restituição rápida ao Hospital Santa 
Virgínia, onde eram aguardados desde sexta-feira.

O caminhão e os outros três respiradores pulmo-
nares ainda estão desaparecidos.
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COE COMPLETA 51 ANOS 
DE BRAVURA

O Comando de Ope-
rações Especiais da 

Polícia Militar completa nes-
te mês de março 51 anos 
de existência. Sua primeira 
missão, em 1970, foi com-
bater a guerrilha rural e ur-
bana através de ações que 
sufocaram atos terroristas.

A perpetuação do COE, 
que teve início com um efe-
tivo de 33 PMs, permitiu que 
os chamados “caveiras” con-
tinuassem agindo para pro-
teger a sociedade e salvar 
cidadãos em situações de 
risco gravíssimas, como o incêndio do edifício An-
draus, em 1972, e do Joelma, em 1974. Os membros 
do COE passam por treinamento especial e possuem 
equipamentos diferenciados, os quais lhes qualificam 
para atuarem em locais de difícil acesso, frequente-
mente resgatando pessoas desaparecidas. 

No último dia 13, a tropa do COE, pertencente 
ao 4º BPChq, deu início às celebrações por seus 51 

anos de atividades prestadas à segurança pública 
no estado de São Paulo.

A equipe de colaboradores da ADEPOM e seu 
presidente, Cel Nogueira, parabenizam a bravura do 
COE, agradecendo pela sua dedicação e persistên-
cia em todas as tarefas, sempre inspirando novas 
gerações com seu legado de honra e profissionalis-
mo exemplar.

Comando Geral da PM lança 
Manual de Fundamentos

Concebido pelo Co-
mando Geral da PM, 

em cocriação com diversas 
unidades operacionais e ad-
ministrativas, acaba de ser 
lançado o Manual de Funda-
mentos: Polícia Ostensiva e 
Preservação da Ordem Pú-
blica, com tiragem impressa 
de 10 mil exemplares e versão em PDF para acesso 
digital pela intranet da 3ª Seção do Estado-Maior.

Em 150 páginas, o Manual reúne normas, instru-
ções e regulamentos das atividades-fim da PM, con-
tribuindo para o planejamento e execução de tarefas.

Segundo declaração do 
Ten Cel PM Forner (3º  
Seção do Estado-Maior), 
em boletim informativo da 
PMESP, o objetivo é univer-
salizar o Manual, de modo 
que seus dados alimentem 
educativamente toda insti-
tuição, do soldado aos pos-

tos mais elevados, para complementar e reforçar os 
ensinamentos recebidos durante as fases de apren-
dizado em escolas e treinamentos.

O Manual será distribuído em todas as unidades 
da PM e em alguns organismos da sociedade civil.
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em 
ações contra a 

Fazenda Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doação de
 cadeiras de 

rodas

Espaço Fitness 
(2021)

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular 
(2021)


