
 

 

 

 

 

PENSÃO POR MORTE PARA CÔNJUGE 

 

(Fonte: site do IPSEMG – www.ipsemg.mg.gov.br) 
 
Descrição: 

A pensão por morte, paga 
pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas 
Gerais (IPSEMG), de que trata a Lei 
Complementar 64 de 2002, 
corresponde a um benefício mensal 
e continuado ao dependente do 
servidor falecido. 

Para requerer o benefício 
da pensão, o cônjuge ou o 
responsável deverá se dirigir a uma 
das Unidades Regionais do 
IPSEMG apresentando o original e 
a cópia da documentação exigida 
para a prestação do serviço. 
 
Documentos necessários: 
*Requerimento de pensão 
preenchido sem rasuras e assinado 
pelo pretenso beneficiário; 
*Certidão de Óbito do ex-segurado; 
*CPF do ex-segurado (se não 
constar em outro documento 
apresentado); 
*Cópia do Ato de Aposentadoria do 
ex-segurado, se aposentado; 

*Contracheque do segurado 
referente ao mês anterior ao óbito 
(cópia frente e verso); 
*Quando constar no contracheque 
desconto pensão alimento em favor 
do requerente deverá ser 
apresentado inteiro teor dos autos 
da ação de alimentos, com a última 
alteração ocorrida até a data do 
óbito. Sendo de outro núcleo 
familiar poderá ser apresentada 
apenas a última sentença completa 
proferida; 
*Certidão de Casamento atualizada 
do ex-segurado com o pretenso 
beneficiário (com data posterior ao 
registro do óbito e expedição inferior 
a 60 dias do requerimento); 
*Documento de identificação do 
pretenso beneficiário; 
*CPF do beneficiário (se não 
constar em outro documento 
apresentado); 
*Comprovantes de residência do ex-
segurado e do pretenso beneficiário 
referentes ao mês anterior ao óbito; 

*Conta corrente individual em nome 
do pretenso beneficiário. Solicitar o 
formulário para abertura de conta 
corrente em cidade com Banco do 
Brasil; 
*Procuração por instrumento público 
ou termo de representação legal, 
com documento de identificação 
legal e CPF, se for o caso; 
*Requerimento de Adesão do 
pretenso beneficiário à assistência à 
saúde prestada pelo IPSEMG.   

 
OBS.: 

1. O documento relativo ao 
Ato de Aposentadoria (folha do 
“Minas Gerais”), pode ser obtido na 
Imprensa Oficial (Av. Augusto de 
Lima, nº 270 - Centro – Belo 
Horizonte - MG). 

2. O valor da pensão, que 
não é integral, submete-se à 
Emenda Constitucional Federal nº 
41/2003. 

 

                  O TIRO COMO PRÁTICA ESPORTIVA 

Por Juliana Silveira 
 

(Leia a matéria na integra no site da ADEPOLC ou na edição número 3 da 
Revista dos Delegados) 

 

Atualmente, vigora no país,  

A lei de número 10.826, que 
dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas (Sinarm), define crimes e 
dá outras providências. 

Sobre o assunto, o 
presidente do SINDEPOMINAS e 
diretor técnico do clube de tiro 
prático AQUILA, Dr. Marco Antônio 
Abreu Chedid, discorre: “Sem 
dúvida, nossa nação precisa de uma 
legislação inteligente para um 
controle rígido e eficaz na aquisição 
e porte de arma de fogo, porém 
permitindo que, aquele cidadão de 
bem que preencher todos os 
requisitos legais, tenha maior 

facilidade  de adquirir e portar arma 
para defesa de sua família e de seu 
patrimônio, arcando, é lógico, com 
todas as consequências legais do 
mau uso dessa arma.”. 

O tiro como modalidade 
esportiva está presente nos jogos 
Olímpicos desde a sua primeira 
edição em 1896. 

Dr. Chedid afirma que a 
prática do tiro é uma esporte 
prazeroso e que requer habilidade e 
rígida observância das normas de 
segurança. Esse esporte pode ser 
visto como válvula de escape e 
como um momento de extravasar as 
tensões da vida diária. 

Foto: Juliana Silveira: Dr. Marco Antônio 

Abreu Chedid no stand indoor do clube 

de tiro prático AQUILA. 
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CONFIRMADO PARA AGOSTO/2013 O CONGRESSO DE DELEGADOS / POÇOS DE CALDAS 

 

Através da Portaria 

05/2013, da Presidência da 

Adepolc, está confirmada para os 

dias 07 a 10 de agosto de 2013, a 

realização do Congresso de 

Delegados de Polícia Civil, em 

Poços de Caldas/MG, no Palace 

Hotel. Esta é a segunda edição do 

Congresso, que teve sua primeira 

exitosa edição em Araxá, em 1985, 

sob a presidência do então 

presidente Dr. Weber Americano, 

que agora foi convidado para a                        

Coordenação Institucional do 

evento.  

No último dia 26 a Entidade 

foi recebida pelo Sr. Prefeito de 

Poços de Caldas, Dr. Eloísio do 

Carmo Lourenço e pelo nosso 

colega Dr. Bráulio Stivanin Júnior  

para o fechamento do apoio 

municipal.  

Já temos a confirmação do 

apoio da Chefia da PCMG e da 

SEDS-MG. Será uma oportunidade 

para a integração de gerações de 

Delegados, que estarão discutindo 

temas de relevância para a carreira 

e    para       a           polícia 

judiciária         brasileira,           além  

das opções de passeio, descanso, 

excelente gastronomia, SPA e 

visitação às empresas fabricantes 

de cristais e vinhos premiados 

internacionalmente.  

A Adepolc fará de tudo para 

que o evento seja da melhor 

qualidade e com o menor custo para 

os participantes, que poderão optar 

também pela viagem aérea, via 

Campinas/SP, com trecho 

rodoviário de 2 horas em rodovia 

duplicada. 

                          

 

SOBREVIVÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL 

 

Colegas perguntam até 

quando a Polícia Civil aguentará ser 

atacada e vilipendiada? Quantas 

perdas foram percebidas nestes 

últimos anos...  

De boa fé, acreditamos em 

todas as promessas de nossos 

Chefes, mas não podemos deixar 

de desconfiar que eles próprios 

possam estar enganados. Temos 

tido muita paciência e procurado ser 

interativos nos projetos, mas a 

situação não anda boa.  

Veja o exemplo do nosso 

Hospital da Polícia Civil, até hoje 

um ambulatório que nunca tem 

recursos e continua vivendo de 

promessas que não se concretizam, 

entra chefe, sai chefe. Lembramos 

que foi feito um projeto para sua 

instalação no complexo da Rua 

Uberaba com Gonçalves Dias, cujo 

imóvel e história foi-nos subtraídos 

violentamente pelo Governo para 

atender ao TJMG, que por sua vez 

o perdeu, devido às denúncias 

veiculadas na imprensa sobre o 

projeto.  

Agora, até a Câmara 

Municipal de BH está falando que 

irá tomar o nosso Departamento de 

Transportes para fazer ali a 

ampliação de suas dependências. 

Desse jeito, sem uma enérgica 

ação, ficaremos sempre na 

lamentação e nas práticas 

reacionárias. Temos que ser ágeis e 

prevenidos. 

 

CONVÊNIO COM A 

DESPACHATUR 

 

Os nossos associados já 

podem contar com os serviços da 

empresa DESPACHATUR, para a 

assessoria completa na obtenção 

de passaporte, visto, câmbio e 

outros, a preços realmente 

diferenciados e até gratuitos. Saiba 

mais acessando nosso site, 

facebook ou falando com a Adepolc. 

 

VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS 

 

Continuam os trabalhos de 

pesquisa para o fechamento do 

pacote de viagem para os 

Delegados que desejam participar 

do Congresso anual da IACP 

(www.theiacp.org) de 17 a 

28/outubro/2013 em Filadélfia e com 

extensão a Nova Iorque. Buscamos 

as melhores condições para uma 

ótima viagem dos colegas e em 

breve divulgaremos. 

CIDADÃO HONORÁRIO DE 

BELO HORIZONTE 

 
 Em sessão solene, na noite 

de 21/03, a Câmara Municipal de 

Belo Horizonte outorgou ao Dr. 

JOÃO WILTON ALVES o título de 

Cidadão Honorário de Belo 

Horizonte, oportunidade em que foi 

cumprimentado por autoridades, 

amigos e familiares. O 

homenageado é Diretor Cultural da 

Adepolc, e recebe a saudação de 

todos os associados. 

 

Fique sempre bem informado(a) acessando nosso site e nosso facebook. 
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