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NOVO PRAZO PARA ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE 
RENDA: AGENDE NA ADEPOM

Foi aprovada pelo 
Senado a pror-

rogação do prazo para 
entrega da Declaração 
do Imposto de Renda 
Pessoa Física relativa 
ao ano-base de 2020. 
A nova data final é 
31 de julho próximo, 
de modo a minimizar 
as dificuldades que a 
sociedade enfrenta 
atualmente por cau-
sa da pandemia da 
Covid-19.

Não foi alterada a data inicial para fins de resti-
tuição do IRPF, que começa em 31 de maio, con-
forme já estava previsto. Para os contribuintes que 
têm imposto a pagar, o Senado aprovou texto de lei 
que autoriza o pagamento da cota única ou das co-
tas vencidas até 31 de julho sem acréscimo de juros 
ou penalidade de qualquer natureza.

A dica, porém, é não deixar para a última hora. 
Por isso, informamos que os agendamentos dos 
nossos associados para elaboração de sua DIRPF, 
sem nenhum custo, continuam sendo efetuados pela 
recepcionista da ADEPOM, respeitando-se as datas 
da Fase Vermelha do Plano São Paulo para conten-
ção da pandemia nos atendimentos presenciais.

Através do e-mail 
secretaria@adepom.
com.br, nossos asso-
ciados podem tam-
bém solicitar a ela-
boração da DIRPF  
virtualmente, efetuan-
do o encaminhamen-
to dos documentos 
necessários já digita-
lizados.

A ADEPOM pres-
ta o mesmo serviço 
aos dependentes dos 
nossos associados, 

cobrando apenas um valor simbólico para cada CPF.

Dentre os documentos importantes necessários 
para a elaboração da Declaração de IR, listamos:

– Declaração de IR anterior
– Comprovantes de compras e vendas (imóveis,
   veículos etc.)
– Comprovantes de rendimentos 
– Comprovação de CPF dos dependentes

Para mais informações, telefone para
 (11) 3322-0333, em São Paulo, e (13) 3273-1100, 

em Santos. Ou entre em contato pelo 
WhatsApp (11) 94020-1643.

MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO, A ADEPOM É UMA FAMÍLIA!

http://www.adepom.org.br
http://secretaria@adepom.com.br
http://secretaria@adepom.com.br
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ALTERADOS CRONOGRAMAS DOS 
CONCURSOS DE SOLDADO PM 2ª 

CLASSE E ALUNO-OFICIAL PM
Em razão da antecipação dos feriados, por de-

creto da Prefeitura de São Paulo (19/03/2021), 
no período de 26 de março a 4 de abril passado, a 
Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo elaborou e divulga um novo cronograma 
geral das etapas em andamento do Concurso Públi-
co para ingresso no cargo de Soldado PM 2ª Classe.

Para ter acesso ao novo cronograma do concurso 
de Soldado PM 2ª Classe, clique neste link.

Também foi alterada a data prevista para a etapa 
dos Exames de Conhecimento do concurso público 
em andamento para o provimento de cargos de Alu-
no-Oficial PM: será em 18 de abril próximo, a partir 
das 13:00, sendo todo o exame num único período. 

A confirmação da nova data será publicada até 10 
de abril próximo, juntamente com a convocação aos 
locais de prova e demais instruções.

Para mais informações sobre o concurso de Alu-
no-Oficial PM, acesse este link.

AMPLIADAS AÇÕES DO PRÓ-VIDA

O Programa Nacional de Qualidade de Vida 
para Profissionais de Segurança Pública 

(Pró-Vida), criado em 2018, acaba de ser aperfeiço-
ado com a inserção de novas ações voltadas para a 
promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio, 
sob aprovação, neste 6 de abril, do Senado Federal.

O objetivo do programa é oferecer atenção psicos-
social e de saúde no trabalho aos profissionais de 
Segurança Pública, sendo que as novas ações apro-
vadas para o projeto deverão ser executadas conjun-
tamente entre União, estados e municípios, inclusive 
no combate a discriminações e preconceitos.

O Pró-Vida deverá passar a publicar anualmen-
te, a partir da aprovação do projeto, os dados sobre 
transtornos mentais e suicídio entre profissionais de 
Segurança Pública, oferecendo também acompa-
nhamentos aos seus familiares.

 As novas ações levam em conta vulnerabilidades 
pessoais, situações de estresse no trabalho, conví-
vio permanente com a morte e a violência, extenu-
antes jornadas de trabalho, falta de sono, de lazer e 
de convívio com a família, depressão, Síndrome de 
Burnout, estresse pós-traumático e fácil acesso a ar-
mas de fogo, dentre outros enfrentamentos diários.

https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/com-13-321-21-4-ret-cron-geral-ed-3-321-19.pdf
https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/com-13-321-21-4-ret-cron-geral-ed-3-321-19.pdf
https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/edital-de-concurso-publico-no-dp-2-321-20/
https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/edital-de-concurso-publico-no-dp-2-321-20/
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AUXÍLIO NATALIDADE ALEGRA 
E DÁ APOIO ÀS FAMÍLIAS DOS 

NOSSOS ASSOCIADOS
Você sabia que papais e mamães associados 

à ADEPOM podem comemorar o nascimento 
dos seus filhos ainda com mais alegria, em razão da 
ajuda financeira que recebem da nossa associação?

O associado Nivaldo Silva recebe do gerente administrativo
Vanderson Castillo seu Kit Natalidade

Faz parte da nossa missão, em defesa dos interes-
ses dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, 
estar ao seu lado tanto nos bons momentos, como 
nos momentos difíceis. Por isso, um dos benefícios 
proporcionados pela ADEPOM é o Auxílio Natalidade, 
o qual prevê o pagamento correspondente ao valor de 

10 mensalidades ao beneficiário (sob carência de um 
ano), ao nascimento de cada filho(a).

Além disso, festejamos com as famílias a chegada 
dos bebês presenteando-as como um Kit Natalidade, 
que inclui a primeira banheira, fraldas e outros mi-
mos, sempre muito necessários nos primeiros dias do 
recém-nascido.

A vida dos novos pais muda com a chegada dos 
anjinhos. E para aqueles que são associados da 
ADEPOM, uma certeza: muda para melhor!

O associado Marcelo S. Vasconcelos também recebe 
 do gerente administrativo Vanderson Castillo seu Kit Natalidade

ATUAÇÃO DILIGENTE DA PMESP
NO COMBATE AO TRÁFICO

O trabalho dos Policiais Militares do Estado de 
São Paulo no primeiro bimestre deste ano, 

em conjunto com os demais efetivos das Forças de 
Segurança, resultou na retirada das ruas de mais de 
40 toneladas de entorpecentes, maior marca regis-
trada nos últimos 20 anos, segundo dados da SSP.

A droga mais apreendida foi a maconha (33,7 to-
neladas), seguida por cocaína (4,6 toneladas), crack 
(500 quilos) e outras substâncias ilegais (1,4 tone-
ladas). “Os números demonstram a efetividade das 
ações policiais no combate ao tráfico em todo o Es-
tado”, informa a SSP.

Também no primeiro bimestre de 2021, as ativi-
dades das Polícias Paulistas levaram a 24.808 pri-
sões e à apreensão de 1.865 armas de fogo ilegais. 
Além disso, foram registrados 6.812 flagrantes por 
tráfico de drogas.

Para chegar a esse resultado, o policiamento os-
tensivo da Polícia Militar age em diferentes locais do 
estado, contando com o apoio dos Baep, unidades 
que atuam de forma semelhante aos padrões do po-
liciamento de choque.

Destacam-se, ainda, nessa luta contra o crime as 
megaoperações urbanas, em rodovias e as denomi-
nadas "Interior Mais Seguro".
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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)


