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ELEVADO O LIMITE DA MARGEM 
DE CRÉDITO CONSIGNADO DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Foi sancionada pelo presiden-

te da República, Jair Bolsonaro, a 
Lei 14.131, que aumenta de 35% 
para 40% o limite da margem de 
crédito consignado para aposen-
tados e pensionistas do INSS 
com base no valor do benefício. 
Quando não houver lei específica 
definindo um percentual maior, o 
índice estipulado vale também 
para servidores e empregados 
públicos das esferas federal, es-
tadual e municipal, além das For-
ças Armadas, incluindo Policiais e 
Bombeiros Militares, sejam Ativos 
ou Veteranos.

Desse limite estipulado, 35% 
são para empréstimos consig-
nados e 5%, para cartão de crédito. O aumento vale 
até 31 de dezembro de 2021.

A lei também prevê possibilidade de suspensão 
das parcelas do empréstimo por quatro meses, com a 
manutenção dos juros contratados. A contratação de 
novo empréstimo com desconto automático em folha 
de pagamento deve ser precedida de esclarecimento 

sobre o custo efetivo total e 
do prazo para quitação inte-
gral do valor pretendido.

O texto da lei, conforme 
divulgado pela Agência Se-
nado, modifica a Lei 8.213, 
de 1991, que trata dos pla-
nos de benefícios da Previ-
dência Social. As mensali-
dades de associações e de 
entidades de aposentados 
legalmente reconhecidas 
que são descontadas dos 
benefícios previdenciários 
devem ser reavaliadas a 
cada três anos a partir de 
21 de dezembro de 2022. 
Antes, a regra determinava 

essa avaliação a partir de 31 de dezembro de 2021.

A Adepom, em parceria com a Pró Cred, faz emprés-
timos consignados, ofertando as melhores condições, 
com juros reduzidos, sem consulta de SPC e Serasa.

Para mais informações, entre em contato pelo 
e-mail secretaria@adepom.com.br.

MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO, A ADEPOM É UMA FAMÍLIA!

http://www.adepom.org.br
http://secretaria@adepom.com.br
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ADEPOM DIVULGA LISTA DE 
AÇÕES GANHAS EM MARÇO

O Departamento Jurídico da ADEPOM está di-
vulgando a relação das ações ganhas e pa-

gas no mês de março de 2021. A lista é composta 
por 39 processos ganhos.

 Se você é associado da ADEPOM, confira a lista, 
clicando neste link, para saber se o seu nome consta 
entre os beneficiados.

Se você ainda não é associado da ADEPOM, lem-
bre-se que estamos aqui trabalhando com determi-
nação e proatividade em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo.

Além da atuação contínua da nossa área jurídica, 
temos inúmeros outros benefícios para nossos asso-
ciados em áreas de prestação de serviços, bem como 
vantagens proporcionadas por empresas parceiras.

Para mais informações, escreva pelo e-mail 
secretaria@adepom.com.br ou ligue para (11) 3322-
0333, em São Paulo, e (13) 3273-1100, em Santos.

PMESP ORGANIZA ESCOLTA DE 
DOAÇÕES DE ALIMENTOS

Proteger as pes-
soas é a razão 

da existência da Polícia 
Militar, que vem traba-
lhando incansavelmente 
para garantir a segu-
rança da população na 
linha de frente de atua-
ção pela diminuição do 
contágio e dos prejuízos 
associados a ele nesta 
pandemia da Covid-19.

Um dos exemplos 
mais recentes nessa 
luta pelo auxílio aos que 
mais precisam foi a co-
ordenação e execução 
pela PMESP da opera-
ção organizada para escoltar um comboio levando 
cerca de 300 toneladas de alimentos da capital pau-
lista até o município de Aparecida do Norte, onde a 
população local sofre pela perda do emprego e falta 

de renda das famílias em 
razão da queda brusca 
do movimento turístico 
na região.

Unindo as competên-
cias dos Comandos de 
Policiamento de Cho-
que, de Trânsito, Rodo-
viário e do Policiamento 
territorial local, as doa-
ções transportadas são 
fruto de uma parceria en-
tre o Exército Brasileiro e 
a CEAGESP.

Mais uma vez, obriga-
da, Policiais Militares do 
Estado de São Paulo. O 

comportamento resiliente e a atitude perseverante 
desses bravos e solidários guerreiros revigoram, dia 
após dia, o compromisso da ADEPOM em defesa 
de seus interesses.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/03/acoes_pagas_marco.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/03/acoes_pagas_marco.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/03/acoes_pagas_marco.pdf
http://secretaria@adepom.com.br


adepom news                                                         02 de abril de 2021

CONFIRA A LISTA DOS QUARTÉIS DA 
PMESP ONDE ESTÃO INSTALADOS 
OS POSTOS DE VACINAÇÃO DAS 

FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Começa neste 5 de abril e termina no pró-

ximo dia 12 a campanha de imunização 
contra a Covid-19 dos profissionais das Forças 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 
que será realizada em Quartéis da Polícia Militar.

Nesta primeira fase, a vacinação abrange o 
efetivo que está na ativa, não se estendendo a 
seus familiares, nem aos veteranos.

Para ser vacinado, todo profissional deve fazer 
o pré-cadastro no site Vacina Já. Na sequência, 
deve verificar junto ao seu comando local o agen-
damento (data, turno e período).

Nos postos de vacinação estarão presentes 
representantes das Forças de Segurança aten-
didas, cada qual com responsabilidade pelo con-
trole de seu efetivo. A recomendação do Coman-
do da Polícia Militar é: procure-o, apresente sua 
identidade funcional e siga suas orientações. 

Os locais foram adaptados para realização da 
vacinação, priorizando ambientes amplos e are-
jados. Respeite as medidas sanitárias, usando 
máscaras, álcool em gel, mantendo distancia-
mento social e evitando aglomerações.

Neste link, leia atentamente o passo a passo 
para realizar o pré-cadastro no site Vacina Já.

Neste link, confira a relação dos Quartéis da 
PM onde será realizada a imunização, mas lem-
bre-se de consultar o seu agendamento.

O presidente da ADEPOM, Cel Nogueira, e 
todo o time de colaboradores da nossa associa-
ção desejam que a campanha de vacinação dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo, linha 
de frente na atuação contra a pandemia, seja um 
sucesso, fortalecendo ainda mais os ânimos das 
nossas tropas, sempre firmes no propósito de 
servir à sociedade com honra e dignidade. 

https://vacinaja.sp.gov.br/
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PASSO-A-PASSO.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PASSO-A-PASSO.pdf
https://vacinaja.sp.gov.br/
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/04/POSTOS-DE-VACINACAO.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/04/POSTOS-DE-VACINACAO.pdf
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PÁSCOA: RENOVAÇÃO DA 
CRENÇA EM DIAS MELHORES

Nesta Sexta-Feira Santa, relembramos do sacrifício e da morte de Jesus Cristo na cruz, no fim 
do seu Ministério na Terra, o qual nos deixou Mensagens de Fé, Confiança e Amor, propa-

gando a Bondade do Pai Celestial.

 Mensagens que se renovam a cada domingo de Páscoa, quando comemoramos um dos mais 
profundos ensinamentos do Mestre Crístico, evidenciado de modo absoluto pela entrega de sua 
Vida nas mãos de Deus, por Ele reanimada em eterna Glória: “Tudo é possível àquele que crê” 
(Marcos 9:23).

Somos devotos da crença na possibilidade de cumprirmos nossa missão, sem descanso, en-
quanto a Luz Divina da renovação continuar iluminando nossos caminhos a cada novo dia, a cada 
novo passo.

A vida segue em frente, nós seguimos em frente, o ciclo se renova, a Páscoa volta a nos unir 
fraternalmente ao desejarmos uns aos outros melhores dias sob as Bênçãos Divinas.

Nesta Páscoa, a Família Adepom deseja a todos os seus associados, colaboradores,
 amigos, ao povo brasileiro, que as novas sementes de renovação sejam abundantes, 
que as mesas de todos sejam fartas, que a nossa e as vossas casas sejam santas, 
que a saúde seja copiosa pela graça divina e que o perdão continue sendo sagrado; 

a fé, infinita; o homem, livre; e a justiça, sobreviva.

Feliz Páscoa!
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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)


