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NOVO CONTRATO
A
ADEPOLC-MG
assinou um novo contrato, dessa
vez
com
o
“Pampulha
Residence – LAR PARA
IDOSOS”. São oferecidos, com
desconto de 17% para
associados e/ou dependentes
serviços de: médico geriatra,
enfermagem 24h, nutricionista,
seis
refeições
diárias,
fisioterapeuta,
terapia
ocupacional,
fonoaudióloga,
atividades físicas e recreativas.

O “Pampulha Residence” conta
com ambientes confortáveis e
aconchegantes,
além
de
profissionais qualificados para
deixar os seus hóspedes sempre
à vontade e com tratamento
digno.
O endereço é Rua
Levindo Ignácio Ribeiro, nº 355 –
Bairro Santa Amélia – tel. (31)
3309-1400 e (31) 7510-1400, em
Belo Horizonte. Mais informações:
(31) 3225-0529.

PROGRESSÃO PARA O GRAU “B”
Como resultado da luta
das entidades de classes, em
especial da ADEPOLC-MG, foi
inserido na nova Lei Orgânica da
Polícia Civil (art. 122, c/c art, 124,
in fine, da LC 129/2013) o tão
esperado grau “B”, para os
policiais civis aposentados no final
das respectivas carreiras.

A ADEPOLC-MG solicitou
em ofício à SEPLAG a
classificação desses policiais no
grau “B”, por regular publicação,
obtendo resposta de que a
competência para tanto é da
Polícia Civil, e que, por aquela
Secretaria, será dado o apoio
necessário para que a progressão
se efetive, a contar de 1º de

janeiro de 2015, conforme
dispositivo legal citado.
À chefia da Polícia foi
enviado ofício (nº 014, de
28/2/14),
solicitando
as
necessárias
providências.
Aguardemos.

DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS IDOSOS NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
O direito de preferência
em razão da idade no pagamento
de precatórios, previsto no art.
100, § 2º, da CF, não pode ser
estendido aos sucessores do
titular originário do precatório,
ainda que também sejam idosos.
De
fato,
os
dispositivos
constitucionais introduzidos pela
EC 62/2009 mencionam que o

direito de preferência será
outorgado aos titulares que
tenham 60 anos de idade ou mais
na data de expedição do
precatório (art. 97, § 2º, da CF) e
aos titulares originais de
precatórios
que
tenham
completado 60 anos de idade até
a data da referida ementa (art. 97,
18§, do ADCT).

Além disso, esse direito
de preferência é personalíssimo,
conforme previsto no art. 10, § 2º,
da Resolução 115/2010 da CNJ.
RMS 44.836-MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, julgado em
20/2/2014.

PRESIDENTE DA ADEPOLC-MG VISITA COLÔNIA DE ITAOCA
Dr. Ronaldo Cardoso Alves, presidente da ADEPOLC-MG, visitou a Colônia de
Itaoca no dia 12 de março. Em sua estadia, buscou acompanhar e conferir as reformas que
foram realizadas nos imóveis para o conforto e comodidade do Associado. A Unidade de
férias e lazer da ADEPOLC-MG situa-se há dois quarteirões da rodovia do Sol e mais um
quarteirão da praia de Itaoca, município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. A colônia
dos Delegados mineiros possui 10 (dez) casas confortáveis e equipadas, campo de futebol,
piscina, quadra de volei e de peteca, capela, sauna e salão de eventos. O paraíso de Itaoca é
seu! Visite-o. Faça sua reserva ligando para ADEPOLC-MG pelo número (31) 3225-0529.
ANTECEDENTES SOBRE OS PRECATÓRIOS
No dia 14 de março de
2013,
parte
da
Ementa
Constitucional 62 foi julgada
inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF). Dentre os
itens considerados destacaramse: - a mudança dos índices de
correção monetária. Os atuais
índices da caderneta de poupança
serão substituídos pelo Índice
Nacional
de
Preços
ao
Consumidor Especial (IPCA-E)
que corrigirá monetariamente
melhor do que os índices
anteriormente
aplicados.
Amparada pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias sancionada pela

presidente Dilma Rousseff em
2014, IPCA-E passa a atualizar os
débitos com precatórios do
governo. Essa mudança já passa
a vigorar embora o restante da
mudança aguarde a publicação do
Acórdão;
- não poderá haver mais
os acordos com o governo nas
bases em que são realizados.
Atualmente o credor para poder
receber
fora
da
ordem
cronológica, terá que dar mais de
50% de desconto no seu crédito
para o governo do estado; - os
governos também não poderão
parcelar a dívida em 15 anos

(Fonte: Tribuna do Rodoviário)
conforme autorizava a EC-62, que
encerraria
em
2024.
Há
entendimento que toda a dívida
deverá ser quitada em cinco (5)
anos, findando-se em 2018, 2019;
- outras medidas serão
determinadas pelo Acórdão do
STF
sobre
a
nova
regulamentação
para
os
pagamentos dos precatórios.
Estamos aguardando que seja
divulgado no próximo mês;
- o governo do Estado de
MG anunciou que irá disponibilizar
R$ 310 milhões para o pagamento
de 2014.

PAGAMENTO A PENSIONISTAS
A ADEPOLC-MG obteve
informações de que, a algumas
pensionistas do IPSEMG, não
foram pagos, regularmente, os
aumentos tratados na lei nº
19.576, de 16 de agosto de 2011.

Os aumentos previstos nessa lei
são extensivos aos aposentados e
às pensionistas, sendo que estas,
em particular, devem ficar atentas
aos reajustes previstos.

Se você, associado, tem contato
com
alguma
pensionista,
certifique-se de que ela vem
recebendo o que lhe é devido.
Contate sempre a ADEPOLC-MG.
Não se distancie.

AGRADECIMENTO
A ADEPOLC-MG informa o
desligamento do colaborador
Magnus Renato, do setor
financeiro da Associação, que,
após 16 anos de serviço, pediu

rescisão do contrato de trabalho
para se dedicar a um novo projeto
em São Paulo, além de prestar
melhor assistência aos pais. A
ADEPOLC-MG
agradece
a

dedicação em todos esses anos,
desejando-lhe êxito feliz na nova
jornada.

DEIXA SAUDADE
Com muito pesar, comunicamos o
falecimento do nosso colega
delegado: Dr. Antônio Genézio

Baeta, em 21 de março. A
ADEPOLC-MG apresenta suas
condolências e deseja à família o

conforto divino neste momento de
dor e saudade.
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