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Carnaval Carnaval 
cancelado cancelado 

com pontos com pontos 
facultativos facultativos 

mantidosmantidos
Apesar de o Carnaval ter sido cancelado na 

capital paulista, assim como em grande parte 
do país por causa da pandemia de Covid-19, 

o Governo decretou ponto facultativo nas repartições 
públicas do Estado de 28 de fevereiro até 12:00 do 
dia 2 de março. A exceção vale para as repartições 
públicas estaduais que prestam serviços essenciais 
e de interesse público, que tenham o funcionamento 
ininterrupto, como saúde, segurança e transporte. 

Apesar do avanço da Ômicron, a situação em São 
Paulo e no restante do Brasil é considerada mais 
amena do que no mesmo período do ano passado. 
Especialistas atribuem o fato à vacinação e às pró-
prias características da variante Ômicron, que causa 
um quadro clínico menos grave. Ainda assim, a situa-
ção de demanda por atendimento em hospitais não foi 
avaliada como segura para a realização do Carnaval. 
Por isso, nem mesmo os cortejos de rua serão reali-
zados neste ano na capital paulista, além dos desfiles 
das escolas de samba terem sido adiados para o feria-
do prolongado de Tiradentes (21 a 24 de abril).

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira 
de Bancos), as unidades bancárias do país não terão 
expediente nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira) 

e 1º de março (terça-feira). O funcionamento das 
agências só será retomado na Quarta-Ferira de 
Cinzas (2 de março), a partir das 12:00.

Nas localidades em que as agências normal-
mente fecham antes das 15:00, o início do atendi-
mento ao público na Quarta-Feira de Cinzas será 
antecipado. As contas de consumo e carnês com 
vencimentos nos dias 28 e 1º poderão ser pagos no 
dia 2, sem acréscimo do valor. A Bolsa de Valores 
de São Paulo também não vai funcionar entre os 
dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Sob a vigência de uma data decretada como 
ponto facultativo, os empregadores têm autonomia 
para decidir se vão abrir ou não suas empresas.

As sedes da ADEPOM em São Paulo
 e Santos não terão expediente nos 

dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março,
 retornando ao atendimento regular

 a partir das 08:00 da 
próxima quinta-feira (3 de março). 

http://www.adepom.org.br
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AGENDE SUA DECLARAÇÃO
 DE IMPOSTO DE RENDA 

NA ADEPOM

Organize seus documentos
• Declaração de IRPF anterior
• Comprovantes de compras e vendas
  (imóveis, veículos etc.)
• Comprovantes de rendimentos 
  (pensões, aposentadorias, aluguéis etc)
• Comprovação de CPF dos dependentes

A Receita Federal anunciou que o período 
para entrega das declarações de Impos-
to de Renda será de 7 de março a 29 de 

abril, com lotes de restituição iniciando em 31 de 
maio, em grupos mensais até 30 de setembro. 

Estão obrigados a declarar os cidadãos que 
tiveram, em 2021, rendimentos tributáveis com 
valor acima de R$ 28.559,70. No caso de ren-
dimentos considerados “isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte”, é obri-
gado a declarar quem recebeu valor superior a 
R$ 40 mil. O auxílio emergencial está entre os 
considerados tributáveis. 

Além de fazer a declaração de Imposto 
de Renda dos associados como benefício,  

Agendamentos podem ser solicitados 
pelo pelo fone (11) 3322-0333 ou 

WhatsApp (11) 94020-1643

Acompanhe a ADEPOM nas redes sociais 
para mais informações sobre a DIRPF 2022: 

www.facebook.com/adepom e 
@adepom1993 (Instagram)

a ADEPOM presta o mesmo serviço aos seus 
dependentes, cobrando apenas um valor simbó-
lico para cada CPF. Os valores são: R$ 50,00 
para a esposa ou o marido do associado(a); e R$ 
70,00 para cada filho do associado(a).

Não associados também podem fazer sua 
declaração de IRPF na ADEPOM, pagando so-
mente R$ 80,00. Não perca esta oportunidade!

serviço gratuitoserviço gratuito

para associadospara associados

http://www.facebook.com/adepom
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O Plenário da Câmara dos Deputados apro-
vou o Projeto de Lei 9432/17, que atualiza o  
Código Penal Militar (CPM) com alte-

rações em penas e tipificação de crimes. O tex-
to, oriundo da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional da Câmara, já seguiu para análise 
do Senado. Para viabilizar a aprovação, um novo pa-
recer apresentado em Plenário pelo relator, deputado 
General Peternelli (PSL-SP), excluiu da proposta os 
chamados “excludentes de ilicitude” (conjunto de defi-
nições extras para a legítima defesa).

Anteriormente, a versão aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania determina-
va que não configuraria crime um militar agir para 
prevenir “injusta e iminente agressão a direito” du-
rante enfrentamento armado. Esse texto excluído 
seria mais ampla do que o CPM hoje vigente, pelo 
qual é legítima defesa somente o ato de usar mode-
radamente os meios necessários para repelir injusta 
agressão, atual ou iminente, a si próprio ou a outra 
pessoa. Todavia, crimes sexuais ou praticados com 
violência doméstica e familiar contra a mulher, desde 

ATUALIZAÇÃO DO
 CÓDIGO PENAL MILITAR É 

APROVADA NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

que “em lugar não sujeito à administração militar”, 
não serão tipificados como militares. Estarão, assim, 
sujeitos à legislação comum.

A criminalização da atividade de vigilância ou se-
gurança privada exercida por militares também ficou 
de fora do texto aprovado. Atualmente, esse crime 
não está previsto no CPM, mas a tipificação havia 
sido incluída na versão da CCJ.

O deputado General Peternelli também excluiu do 
Código Penal Militar a previsão de pena de detenção 
de dois meses a um ano se o militar criticar publica-
mente qualquer resolução do governo, justificando 
que “a Constituição estabelece como direito funda-
mental a liberdade de manifestação”.

O substitutivo aprovado prevê ainda pena de reclu-
são de 5 a 15 anos por tráfico de drogas. Outro trecho 
pune o militar que se apresentar ao serviço sob o efei-
to de substância entorpecente com reclusão de até 
5 anos, mesma pena hoje aplicada para o crime de 
produzir ou vender drogas em área sob gestão militar.

A proposta acrescenta ao 
CPM os crimes já considerados 
hediondos pela Lei 8.072/90 e 
atualiza situações de redução 
de pena e agravantes, entre 
outros, para os crimes de se-
questro em cárcere privado; es-
tupro; lesão qualificada; aban-
dono e maus-tratos; corrupção 
passiva; e tráfico de influência.

Quanto à execução de pena 
privativa de liberdade, se não 
superior a dois anos, o substi-
tutivo permite sua suspensão, 
sob certas condições, por 3 a 
5 anos. No Código Penal, essa 
suspensão é de 2 a 4 anos.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166877
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:decreto.lei:1969-10-21;1002
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Começou a ser pago neste 15 de fevereiro 
o abono do Pasep (Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Público) 

para servidores públicos que exerceram ativi-
dade com carteira assinada em 2020. Recebe-
ram o pagamento primeiramente os servidores 
com números finais de inscrição 0 e 1, chegan-
do-se ao final 9 em 24 de março.

O Pasep é pago a servidores públicos 
federais, estaduais e municipais, bem como aos 
empregados de empresas públicas e socieda-
des de economia mista, independentemente do 
regime jurídico ao qual se subordina a relação 
de trabalho (regime jurídico único, CLT ou regi-
dos por legislação própria). 

O valor a receber depende da quantidade 
de meses trabalhados, variando de R$ 101 até 
o limite de um salário mínimo (R$1.212) para 
quem tenha atuado formalmente nos 12 meses 
do ano de 2020.

Os pagamentos serão feitos pelo Banco do 
Brasil (BB), por meio de depósito automático na 
conta. O abono salarial é pago aos trabalhado-

ABONO SALARIAL: 
SERVIDORES JÁ ESTÃO 
RECEBENDO O PASEP

Número final da 
inscrição

Data do pagamento

0 e 1 15 de fevereiro

2 e 3 17 de fevereiro

4 22 de fevereiro

5 24 de fevereiro

6 15 de março

7 17 de março

8 22 de março

9 24 de março

res inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos. Agora, recebe o abono quem trabalhou 
formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, 
com remuneração mensal média de até dois 
salários mínimos.

O Governo iniciou o pagamento do abono 
salarial a trabalhadores da iniciativa privada na 
segunda semana de fevereiro, com o calendá-
rio seguindo o mês de nascimento.

A central Alô Trabalho 158 do Ministério do 
Trabalho oferece informações sobre o abono 
salarial para quem quer dirimir dúvidas.

Criado em 1970, o Pasep tem como objetivo 
garantir que os servidores recebam um valor 
que o ajude a garantir algumas economias no 
fim da sua carreira.
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Quem está curtindo o Carnaval com a ADEPOM na Praia Grande já sabe que 
tem de correr para não perder os pacotes dos demais feriados do ano, porque a 
procura é maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, uma das me-

lhores opções para desfrutar fins de semana e datas especiais longe das aglomerações 
e com toda segurança contra o contágio de vírus é locar seu próprio apartamento, reu-
nindo a família ou grupo de amigos para aproveitar a praia e a energia positiva do sol, 
com todo conforto. O próximo feriado prolongado é Tiradentes, de 21 a 24 de abril.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM vem aco-
lhendo locatários sob elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo serviço de recepção. Um sucesso 
que continuará se repetindo ao longo de 2022. Não perca tempo para fazer sua reserva!

OS PACOTE ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS PODEM SER PARCELADOS EM 5 VEZES NO 
CARTÃO DE CRÉDITO OU COM DESCONTO DIRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. Os aptos têm 
sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. As ofertas são imperdí-
veis – o melhor custo versus benefício da região mais badalada da Praia Grande.

As normas de procedimento do regulamento podem ser acessadas pelo QR Code desta página ou pelo 
link https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf.

Com check-in sempre às 14:00 e check-out às 12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria da 
ADEPOM São Paulo (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), pelo fone (11) 3322-0333 ou por WhatsApp: 
(11) 94020-1643. As chaves são retiradas e entregues no local. Os hóspedes devem apresentar comprovan-
tes de vacinação contra a Covid-19.

Aptos da ADEPOMAptos da ADEPOM
 na Praia Grande na Praia Grande

Vem que a casa é sua eVem que a casa é sua e
nossa praia é fazer você feliz!nossa praia é fazer você feliz!

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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ADEPOM RENOVA FROTA DE
VEÍCULOS E VENDE SEMINOVOS 
COM PREÇOS DE SALDÃO PARA 

LIBERAR A GARAGEM 
APROVEITE  PARA COMPRAR DE QUEM VOCÊ CONFIA!

A ADEPOM Volante está turbinando sua frota de veículos. E você,
associado, ganha duas vezes com esta novidade: o atendimento nos

Batalhões vai ficar mais dinâmico e os nossos seminovos estão 
sendo vendidos com preços abaixo da tabela para liberar a garagem. 

Escolha o seu e fale com o Sgt Francisco       11 94021-5594

FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX MANUAL COMPLETO 
COR PRATA ANO 2016
DUAS UNIDADES: 
KM 106.542 PLACA FINAL 3
KM 116.842 PLACA FINAL 6 
IPVA E LICENCIAMENTO 2022 PAGOS

MOBI/LIKE 1.0 FLEX MANUAL COMPLETO 
COR PRATA ANO 2017
KM 51.003 PLACA FINAL 4
IPVA E LICENCIAMENTO 2022 PAGOS

COMPARE OS PREÇOS

WebCar R$ 59.990,00

Tabela Fipe R$ 58.930,00

ADEPOM R$ 54.000,00

COMPARE OS PREÇOS

WebCar R$ 42.500,00

Tabela Fipe R$ 42.314,00

ADEPOM R$ 40.000,00

😍

😀

😍

😀
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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 doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

