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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

esta edição mostra principalmente os benefícios que a AOMESP ofere-
ce aos associados: Cartão AOMESP Saúde, Ações Judiciais, Colônia de
Férias, Assistência Jurídica e Assistência Funeral. Além destes, nosso site
ainda exibe outros como a Academia, o Clube de Descontos, barbearia,
salão de festas, hotel de trânsito, sauna e por aí vai... Tanto na Sede como
nas Regionais temos empenhado esforços para oferecer a todos extenso
rol de benefícios que trazem vantagens inclusive financeiras – como o
nosso Cartão AOMESP Saúde que garante desconto de no mínimo 30%
na compra de medicamentos em mais de 23 mil drogarias no país.

Nesta área de benefícios temos boas notícias. A primeira é a majoração
do reembolso de despesas com funeral. Por ocasião do falecimento do
associado, seu cônjuge ou filhos menores, a melhor opção é telefonar para
a seguradora; seus técnicos atendem com presteza e rapidez, sempre acom-
panhados de um familiar, e fornecem da urna funerária ao jazigo tempo-
rário. Quando a família não telefona para a seguradora, pode mandar to-
das as notas fiscais das despesas para a AOMESP, com a documentação
exigida, e solicitar o reembolso que acaba de ser majorado. Leia com
atenção esta reportagem que está na página 7.

Outra boa notícia em “benefícios” é a campanha que estamos reali-
zando em parceria com a Tem Saúde (que administra o Cartão AOMESP
Saúde): em junho e julho poderemos fazer consultas com médicos cardio-
logistas pagando apenas R$ 85,00 (que pode ser parcelado no cartão de
crédito). Não devemos perder a oportunidade. A prevenção, como já diz o
velho ditado, é o melhor remédio para todos os males.

Estamos publicando, também, um resumo do andamento de todas as
nossas ações. Boa leitura!
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato como Escritório Negri Ad-
vogados Associados visando assistência jurídica na forma

regimental a todo o corpo associativo. Além de propor as
ações coletivas em prol dos associados, o Escritório tam-

bém atende o associado ou seu dependente, em particu-
lar, tanto na Sede como nas regionais, nas seguintes áreas:

 Direito Penal (comum e militar);
 Direito Processual Penal (comum e militar);

 Direito Civil;
 Direito de Família e Sucessões;

 Direito Administrativo;
 Foros Regionais;

 Distritos Policiais;
 Procedimentos administrativos públicos; e

 Direito do Trabalho.
Na área criminal, de acordo com o contrato, o Escritório

só não atende os crimes hediondos. Na área trabalhista,
atua nas ações contra a AOMESP e na de empregados do-

mésticos contra os associados  ou dependentes.
Ao necessitar da intervenção de um advogado em uma

AOMESP garante Assistência Jurídica
regulamentar a seus associados

Veja quais são os procedimentos que deverão ser adotados quando da
necessidade da intervenção de um advogado em uma pendência
jurídica envolvendo o próprio associado ou seus dependentes.

pendência jurídica, o associado
deve entrar em contato com o

Departamento Jurídico da
AOMESP pessoalmente pa-

ra que seja efetuada a
triagem do atendi-

mento. Em seguida,
será expedido o me-

morando, que é a
guia para o Escri-

tório. Em emergências,
o associado pode contatar diretamente o Escritório Negri

(  3101-2665).

Despesas - O atendimento é gratuito, sendo que o as-
sociado ou dependente fica responsável pelas custas, dili-

gências e demais despesas necessárias para cada caso
em particular. Só ocorrerá honorário se na ação houver be-

nefício financeiro para o associado. Nesses casos, ele será
cobrado de acordo com a orientação da OAB/SP.
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Suspensão do cômputo do tem-
po de serviço pela LC173/20 (Autos
n.º 1048713-29.2020.8.26.0053, 12ª
Vara da Fazenda Pública): Mandado

de segurança coletivo foi impetrado e
aguarda sentença. Recentemente, o Ór-

gão Especial do TJSP concluiu pela sus-
pensão da contagem até dezembro de

2022, mas sem que isso afetasse os efei-
tos patrimoniais referentes ao período de

suspensão. Em outras palavras, garantiu que os benefícios
que seriam fruídos no período de suspensão que foi im-

posto pela Lei sejam gozados após dezembro de 2022. O
STF possui entendimento no mesmo sentido, garantindo

aos servidores o direito de gozar das benesses conquista-
das após a suspensão.

Aplicação do Redutor de Teto Remuneratório de
forma isolada e individual - Horas aula. (Pende dis-
tribuição): Ação que beneficiará associados que sofrem

incidência de redutor de teto sobre remuneração decorren-
te do exercício de magistério (hora aula) na Corporação.

Recálculo dos Adicionais Tempo-
rais [descumprimento da ordem em
relação aos associados não benefi-
ciados ante existência de ação an-
terior improcedente] (Autos n.º
0042726-78.2010.8.26.0053, 11º
Vara da Fazenda Pública): A questão
será dirimida nos autos da execução de

sentença do mandado de segurança co-
letivo. O STJ possui entendimento pacífi-

co de que a sentença coletiva proferida ampara todos as-
sociados substituídos pela associação.

Incorporação Integral de Adicional de Local de
Exercício [Processo nº 1001391-23.2014.8.26.0053,
5ª VFP] – (ALE 100%) - Está no STJ para apreciar um re-

curso protelatório do Estado. Na Reclamação nº 35478 o
STF, em votação unânime, esvaziou o objeto do recurso do

Estado ao reconhecer que o julgamento do TJSP extraiu do
dispositivo legal a interpretação mais congruente com os

valores constitucionais. Em resumo: aguardando cumpri-
mento por parte do Estado.

Ações AOMESP em andamento

JURÍDICO

A AOMESP e o Escritório Negri Advogados Associados
continuam trabalhando firme nas ações que beneficiarão todos
os associados. A vitoriosa “integralização do ALE” no padrão
aguarda cumprimento por parte do Estado.
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COLÔNIA

Por causa da pandemia do novo

coronavírus, a AOMESP já foi obriga-
da a cancelar vários pacotes especi-

ais na Colônia de Férias Mares do Sul,
em Itanhaém (SP). A próxima festa

programada é a Junina. Ela continua
no radar, mas sua realização vai de-

pender de novas orientações do go-
verno do Estado de São Paulo e da

prefeitura de Itanhaém. Os pacotes

Festa Junina continua
na programação

continuam à venda; se a festa

não for realizada, a AOMESP fará a
devolução de valores já pagos.

A Festa está programa para o fi-
nal de semana 25-27 de junho. Se-

rão dois dias de hospedagem com
café da manhã e quatro refeições. As

atrações serão a festa de boas-vin-
das com o tradicional “esquenta”, um

passeio de trenzinho turístico com city

tour em Itanhaém e Feira de Artesa-
nato. A festa será na noite do sába-

do com fogueira, bebidas e comidas
típicas.

O pacote custa R$ 368,00 por as-
sociado e pode ser pago em até 10

parcelas de R$ 36,80. As reservas
devem ser feitas na Sede São Paulo,

nas Regionais e na Colônia.

Realização vai depender da pandemia da
Covid-19 e das autoridades sanitárias
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A Assistência Funeral é um dos

benefícios da AOMESP mais elogia-
dos pelos associados e seus familia-

res. Apólice contratada junto à Mapfre
Vera Cruz Vida e Previdência garante

a gratuidade do serviço funerário de-
corrente do falecimento do associa-

do, de seu cônjuge e dos filhos me-
nores de 21 anos. Vale também para

os maiores de 21 anos desde que
sejam dependentes do associado no

Imposto de Renda.
Por ocasião do falecimento, um

familiar deve entrar em contato com
a Mapfre Vera Cruz Vida e Previdên-

cia pelo telefone 4002-7196 (São
Paulo) ou 0800-775-7196 (demais

localidades) e fornecer o nome, RG e
CPF do falecido e do associado

AOMESP. Todos os serviços referen-
tes ao sepultamento (velório, urna fu-

nerária, coroa de flores ou cremação

BENEFÍCIOS

Reembolso de despesas com
funeral será majorado

A partir de 1º de maio, o reembolso de despesas com funeral
passará para R$ 4.950,23. Saiba como requisitar.

na cidade do segurado são gratuitos
até o limite previsto na apólice, inclu-

sive o repatriamento). Este serviço é
feito pelos técnicos da seguradora

sempre com orientação de um fami-
liar do falecido.

Se não acionar a seguradora,
e optar por pagar as despesas e

solicitar reembolso, o associado
(ou familiar) deve apresentar:

1. certidão de óbito.

2. RG, CPF e comprovante de re-
sidência do falecido (pode ser conta

de luz, água etc.).
3. Notas fiscais das despesas.

Importante: a NF deve ser emitida no
nome de quem vai requisitar o reem-

bolso, e no histórico deve constar, o-
brigatoriamente, o nome do falecido.

4. RG, CPF e comprovante de re-
sidência de quem está solicitando o

reembolso e que foi o pagador das
despesas (conforme as notas fiscais).

A documentação pode ser apre-
sentada na Sede da AOMESP ou en-

viada pelo Correio, ou ainda ser en-
tregue em uma das regionais da As-

sociação. O reembolso das despesas,
até o limite de R$ 4.950,23, é feito

em no máximo 30 dias.
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A parceria AOMESP/Tem Saú-

de continua rendendo ótimos
 frutos. A primeira campanha

do ano é exclusiva para o bem do seu
coração, em consultas com especia-

listas credenciados em todo o país.
Aproveite a oportunidade! A cam-

panha será realizada em junho e ju-
lho, e nesse período você pagará ape-

nas R$ 85,00 pela consulta – em par-

BENEFÍCIOS

Vem aí uma
campanha para o
bem do seu coração

Aproveite a oportunidade: consultas
com cardiologistas por apenas R$ 85,00. E você
ainda pode pagar em parcelas a partir de R$ 20,00.

celas a partir de R$ 20,00, no cartão

de crédito, se achar melhor.
Para agendar a consulta, você já

pode ligar para a Tem Saúde nos te-
lefones 4000-1640 (capitais e regi-

ões metropolitanas) ou 0800-836-
8836 (demais localidades). Em até

48 horas você receberá indicação de
até três médicos, para escolher. O pa-

gamento pode ser feito com cartão

de crédito (em parcelas a partir de

R$ 20,00), com boleto bancário ou
ainda por meio de depósito bancário

identificado.
No dia marcado, compareça a sua

consulta com o Cartão AOMESP Saú-
de. Solicite Nota Fiscal ou recibo do

médico porque o valor da consulta po-
derá ser deduzido de sua declaração

de Imposto de Renda.

Seu Cartão nas drogarias
São mais de 23.000 drogarias credenciadas

em todo o Brasil que aceitam o Cartão AOMESP

Saúde. Ele garante desconto de no mínimo 30% em medi-
camentos. A lista completa das drogarias, separada por cidade, está no site

exclusivo que pode ser acessado em www.aomesp.com.br. Ao comprar, apresen-
te ao vendedor o verso do cartão com a marca Vidalink. Este é o Autorizador do

Cartão. Antes de utilizar o Cartão, ligue para a Central de Atendimento nos tele-
fones 4000-1640 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-836-8836 (de-

mais localidades) para desbloquear. É simples, rápido e lucrativo.

Vem aí uma
campanha para o
bem do seu coração
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ADMINISTRAÇÃO

Atualize seu
endereço pelo
site AOMESP

Basta um clique para atualizar
endereço e obter mais
informações da AOMESP

A AOMESP implantou em seu site (www.aomesp.com.br) uma
ferramenta para o associado atualizar o endereço rapidamente.

Ela está à esquerda da página, com destaque em amarelo, logo
abaixo do acesso para o site exclusivo do Cartão AOMESP Saúde.

Com apenas um clique é possível acessar a Área do Associado e
cadastrar uma senha para entrar no sistema. Além de atualizar o

endereço, o associado pode obter informações do Financeiro, como
o valor do débito mensal e o extrato.

Aproveite a visita e percorra as outras páginas para conhecer
melhor a Associação. Veja as notícias, os benefícios e os endere-

ços das regionais. Pelo site também é possível enviar mensagens
para todas as áreas da AOMESP.
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DIREITO MILITAR

Há relatos de policiais militares,

principalmente da Reserva, que têm
entrado na Justiça para impedir a co-

brança de 10,5% para o Sistema de
Proteção Social dos Militares Estadu-

ais. Argumentam que, até a reforma
da Previdência, os veteranos eram ta-

xados sobre o que excedia o teto do
INSS; agora, a despesa aumentou.

Trata-se de um equívoco, na opi-
nião do Cel PM Elias Miler da Silva,

diretor de Assuntos Legislativos da
FENEME - Federação Nacional de En-

tidades de Oficiais Militares Estadu-
ais, à qual a AOMESP é filiada.

Em primeiro lugar, há que se levar
em alta consideração que os milita-

res não têm mais Previdência. Eles
têm um Sistema de Proteção Social

que garante a integralidade do salá-
rio na inatividade e a paridade com o

pessoal do serviço ativo, além da pen-
são integral às viúvas.

Militares estaduais constituem a
única categoria do serviço público que

tem um sistema de proteção social.
Policiais civis, federais, rodoviários e

penais contribuem com 14%; quan-
do aposentam, ganham pela média

da contribuição, e ainda assim limi-
tado ao teto do INSS. As viúvas não

recebem pensão integral, mas um

Até 1 salário mínimo (R$ 1.045,00)

de R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60

de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40

de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06

de R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00

de R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00

de R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20

Acima de R$ 40.747,20

7,5 %

9,0 %

12,0 %

14,0 %

14,5 %

16,5 %

19,0 %

22,0 %

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Servidores públicos e trabalhadores em geral PM e BM

10,5%
aplicável sobre

a remuneração
ou pensão

Policial Militar não tem Previdência;
tem Sistema de Proteção Social.

A contribuição de 10,5% sobre o total do salário garante
integralidade, paridade e pensão integral às viúvas.

salário calculado pela média da con-
tribuição do marido - e também limi-

tado ao teto do INSS.

Sem correção salarial
Se os militares conseguirem der-

rubar na Justiça a taxação de 10,5%
automaticamente o sistema perderá

a condição de proteção social. Have-
rá prejuízos enormes: quem está no

serviço ativo hoje não será beneficia-
do com paridade e integralidade ao ir

para a Reserva; na inatividade, per-
derá reajuste de salário que vier a ser

determinado pelos governadores.
Há uma pegadinha aqui: no siste-

ma de previdência, o governador pode
aplicar um percentual de reajuste para

o pessoal do serviço ativo e outro para

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS

quem está na inatividade. Poderá, in-
clusive, não aplicar reajuste algum pa-

ra quem está na inatividade!
Vista por este ângulo, a taxação

de 10,5% está saindo barata.

Vala comum
Em 2018, o futuro ministro da

Economia Paulo Guedes considerava
alocar os militares estaduais na vala

comum da Previdência.
A escrita só foi mudada graças à

luta dos parlamentares (iniciada pelo
senador Major Olimpio na transição

do governo) e das entidades repre-
sentativas PM e BM. Assim nasceu o

Sistema de Proteção Social dos Mili-
tares Estaduais – na mesma linha do

sistema dos militares federais.
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PANDEMIA CORONAVÍRUS

079572-A

061433-5

069978-A

018968-5

070495-4

069663-3

010951-7

062110-2

890154-6

038424-A

871290-5

024780-4

074380-1

085923-A

074978-8

023790-6

010138-9

032199-A

076939-8

033596-7

027068-7

117046-5

035122-9

026857-7

033266-6

020266-5

079129-6

811515-0

840024-5

30/3/2021

7/4/2021

10/4/2021

26/2/2021

21/3/2021

23/2/2021

31/1/2021

5/4/2021

22/3/2021

6/1/2021

1/4/2021

8/2/2021

27/1/2021

13/12/2020

24/2/2021

7/3/2021

9/2/2021

15/2/2021

24/3/2021

4/3/2021

7/3/2021

22/3/2021

16/3/2021

13/4/2021

30/3/2021

26/1/2021

16/3/2021

20/2/2021

27/2/2021

N
EC

R
O

LO
G

IA

Ten Cel VALQUIRIO DONATO FERREIRA

Maj ASSIS GODOY LOPES

Cap JOSE GOMES DA SILVA

Cap JOSE LEITAO SOBRINHO

1º Ten MANOEL PEDRO SOBRINHO

1º Ten MARCELO CALIGUERE

1º Ten CARLOS ALBERTO FERNANDES

1º Ten FRANCISCO CANDIDO DE LIMA

2º Ten EDUARDO DE NAVASQUEZ1

2º Ten OSLENE CANDIDO

2º Ten ROGERIO VIEIRA DE CAMARGO

Subten DOMINGOS PEREIRA

Subten ENEAS DE CASTRO VASCONCELOS

Subten JOSE ROGERIO ALCANTARA LOPES

Subten LEONARDO PIRES DE CAMARGO

1º Sgt MIGUEL MARTINEZ FILHO

1º Sgt NILTON RODRIGUES SILVA

1º Sgt AECIO FLAVIO BENVENGO

1º Sgt ALCEU BENEDITO GOMES MOURA

1º Sgt WALTER XIMENES

1º Sgt ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

1º Sgt FRANCISCO CANDIDO SILVA NETO

1º Sgt JAIRO ARAUJO DE SIQUEIRA

1º Sgt JOAO EVANGELISTA F. MACEDO

1º Sgt LAERCIO PAULINO DA SILVA

1º Sgt OSVALDO PENHA

1º Sgt PEDRO SARTORI

2º Sgt JOSIAS DE ARAUJO

3º Sgt CICERO LOPES DO NASCIMENTO

21/3/2021

22/3/2021

30/3/2021

10/3/2021

25/4/2021

18/3/2021

19/4/2021

11/3/2021

22/3/2021

13/3/2021

14/3/2021

23/3/2021

11/4/2021

5/4/2021

26/3/2021

6/4/2021

10/4/2021

22/3/2021

7/4/2021

21/3/2021

16/3/2021

9/3/2021

30/10/2020

23/3/2021

30/10/2020

11/4/2021

19/3/2021

25/3/2021

087647-0

870327-2

841155-7

942805-4

046144-0

910821-1

044998-9

045109-6

125148-1

3º Sgt CLEUVER CARLOS GUARANHA

3º Sgt EDUARDO CRIVOI

3º Sgt PAULO CEZAR GRANDE

3º Sgt ROBSON HENRIQUE C. GONÇALVES

Cb ANTONIO CARLOS SOARES TECH

Cb FABIO FRANCO

Cb LUIZ CARLOS PRADO

Cb MATIAS FERNANDES DE CAMARGO

Sd LEANDRO JOSE PEREIRA

Civil ALCIDES MATHIAS

Civil OSVALDO DE OLIVEIRA

Pens ANETIDES SILVA DE CARVALHO

Pens AURORA IBANEZ BEZERRA

Pens BARTIRA SICOLI DA SILVA

Pens EDNA MARIA BUSATTO MARTINS

Pens ELANI LEILA COLMANETTI RESTINI

Pens GILCA APARECIDA MORAES DREOSSI

Pens IRANY JOSEPHINA V. N. BASTOS

Pens LEONOR ALMEIDA DE MOURA

Pens LIDIA NASCIMENTO GOUVEA

Pens LUCIA PEREIRA VILLA NOVA

Pens LUCIA THEREZA LEAL RIGONATTO

Pens MARIA APARECIDA GUIMARAES

Pens MARISSOL LEPINSKI

Pens MARIA APARECIDA GUIMARAES

Pens MIEKO MIZUTANI

Pens NEUZA GALINDO GONCALVES

Pens THEREZINHA FREITAS WENCESLAU

Covid-19: continue com
as medidas de proteção.

Mesmo que você já esteja vaci-
nado, continue com as medidas de

proteção para evitar o novo corona-
vírus: fuja de aglomerações, use más-

cara facial, mantenha rígida higiene
das mãos com água e sabão ou ál-

cool em gel. Com apenas estas me-
didas você estará dando um grande

passo para evitar esta praga que já
ceifou mais de 400 mil vidas só no

Brasil. Se sentir algum dos sintomas

da doença (veja no cartaz ao
lado), procure o serviço médi-

co imediatamente. Até que a
grande maioria da população

esteja vacinada, estas são as
medidas de proteção.

Vai passar. Mas até lá não
podemos dar sorte ao azar. As

medidas de proteção não pro-
tegem apenas nós mesmos,

mas também nosso próximo.
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ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AOMESP

Rua Tabatinguera, 278 - Centro - São Paulo (SP) - CEP 01020-000
Fone (11) 3188-7500     www.aomesp.com.br     secretaria@aomesp.com.br

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSOCIADO

NOME POSTO/GRAD.

CPF RG RE/MATR.

DATA NASC. SEXO ESTADO CIVILMASC FEM

NATURAL.

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CIDADE ESTADO UF

FONE FIXO (   ) CELULAR (   )

E-MAIL

DEPENDENTES

1.

2.

3.

4.

CPF

CPF

CPF

CPF

Nasc.

Nasc.

Nasc.

Nasc.

PENSIONISTAS - informações adicionais referentes ao militar falecido

NOME

POSTO RE DATA DO FALECIMENTO

PARA ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
NO VERSO: DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, COMO ENVIAR E ENDEREÇOS DE ENVIO.

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PMESP / SPPREV
CONSIGNATÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO

diretor-administrativo
ATA NºData admissão

0 9 7 1 0 1
AUTORIZO IMPLANTAR E/OU ALTERAR AS CONSIGNAÇÕES SOB O CÓDIGO ACIMA EM FOLHA DE PAGAMENTO

DATA ASSINATURA DO ASSOCIADO DATA ASSINATURA DA CONSIGNATÁRIA

(Município - Estado)

CEP
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FICHA DE ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Titular: Funcional, CPF, RG ou CNH, Holerite atual e Comprovante de Endereço
Dependentes: CPF ou CNH ou Certidão de Nascimento e RG

RECORTE ESTA PÁGINA, PREENCHA, ASSINE E ENVIE, COM CÓPIA DOS

DOCUMENTOS ACIMA, PARA A SEDE DA AOMESP OU PARA A REGIONAL DA

ÁREA DE SUA RESIDÊNCIA - PESSOALMENTE OU POR CORREIO.

REGIONAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETOR. Armando Sales Oliveira, 334

CEP 15013-040

SEDE
SÃO PAULO

R. Tabatinguera, 278

CEP 01020-000

REGIONAL
BAURU

Al. Dama da Noite, 456
CEP 17020-050

REGIONAL

CAMPINAS

R. Pinheiros, 125

CEP 13035-260

REGIONAL
JACAREÍ

R. Cons. Antônio Prado, 136
CEP 12307-410

REGIONAL

PRESIDENTE PRUDENTE

R. Onze de Maio, 1633 - 4º and.

CEP 19050-050

REGIONAL
RIBEIRÃO PRETO
R. João Clapp, 1300

CEP 14085-550

REGIONAL

SANTOS

Av. Dino Bueno, 18

CEP 11030-350

REGIONAL

SOROCABA

R. Prof. Francisca Queiroz, 697

CEP 18040-325

REGIONAL
TAUBATÉ

R. Dr. Renato G. Guimarães, 13
CEP 12080-410



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




