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Tendo em vista a divulgação de informações inverídicas sobre a conduta do Departamento
Jurídico da ADEPOM em relação à devolutiva devida a um dos nossos associados, foi elaborada 
uma Nota de Esclarecimento pelo nosso corpo de advogados, publicada a seguir, que rebate a

mensagem postada em redes sociais e WhatsApp, denegrindo nossa imagem.
Ação ingressada individualmente através do nosso corpo jurídico (02/12/2014), para pleitear a 

incorporação do GAP, na qual obtivemos êxito com todas as suas fases devidamente cumpridas.
Ocorre que, em 31/05/2021, foi realizado pela PGE – Procuradoria Geral do Estado o depósito relativo aos 

autores e informado pela mesma nos autos em 18/11/2021, porém, o que foi mencionado de forma equivocada 
é que a ADEPOM estaria retendo os valores de seus associados, sem qualquer justificativa, causando assim 
prejuízos. Primeiramente, os valores são depositados em uma CONTA JUDICIAL vinculado ao processo, e 
não na conta do advogado.

Temos que deixar claro que, após a realização do crédito pela PGE em conta judicial, a mesma comunica 
a Receita Federal quanto ao respectivo pagamento ao autor da ação, e nesse momento a Receita Federal 
entende que efetivamente o valor foi pago, porém, isso na prática é bem diferente.

Após a confirmação do depósito judicial nos autos (18/11/2021) e a respectiva concordância de nosso 
advogado (30/11/2021), solicitamos a emissão do MLE – Mandado de Levantamento Eletrônico (documento 
que autoriza o advogado a retirar os valores).

Em 04/12/2021, foi deferida a expedição do MLE; em 04/01/2022, realizada a expedição; e por fim, em 
12/01/2022, foram liberados os valores para conta do advogado responsável, sendo que, após a conclu-
são de questões processuais, temos que efetivamente cumprir alguns procedimentos administrativos como 
conferência de valores, elaboração de termo de prestação de contas e por fim comunicação aos nossos 
associados. Geralmente, esse prazo é de no máximo 60 (sessenta) dias.

Queremos deixar bem clara nossa indignação com o repasse de informações inverídicas, as quais têm 
apenas a finalidade de denegrir a imagem de uma entidade séria e comprometida com a defesa da classe 
Policial Militar há 28 anos, pois, a ADEPOM sempre atua atenta a muito trabalho e com transparência.

Você, associado, que tem alguma dúvida, por favor, ligue imediatamente em nosso 
atendimento pelo telefone (11) 3322-0333 ou WhatsApp (11) 94020-1643, certo de que 
iremos lhe repassar todas as informações necessárias.

ATENÇÃO: CUIDADO COM O REPASSE DE FAKE NEWS.

DEPTO. JURÍDICO ELABORA NOTA DE
ESCLARECIMENTO COM INFORMAÇÕES

DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA OS 
ASSOCIADOS DA ADEPOM

http://www.adepom.org.br
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ASSOCIADA DA ZONA LESTE DE 
SÃO PAULO RECEBE DOAÇÃO DE

CADEIRA DE RODAS
O Serviço Social da ADEPOM atendeu à solicita-

ção de mais uma associada em situação de vul-
nerabilidade, na última semana, doando uma cadeira 
de rodas. Com 80 anos de idade e associada desde 
outubro de 2005, a pensionista Neide Antonia Cândi-
do possui uma prótese no quadril e, apesar dos trata-
mentos de fisioterapia, tem sofrido com o avanço das 
dificuldades para se locomover. Ela reside com sua 
filha no Jardim Danfer, zona leste da capital paulista.

A sua filha, Sandra Luciana Cândido, esteve com 
a associada na sede da ADEPOM em São Paulo, no 
último 25 de março, para receber a doação da cadei-
ra, realizada pela assistente social Raquel Vitiello e 
pelo gerente administrativo Vanderson Castillo.

O presidente da ADEPOM, Cel PM Nogueira, e 
todos os membros da equipe de colaboradores da 
nossa associação desejam que a saúde da associa-
da Neide apresente recuperações progressivas.

Quem não gosta de um belo prato de ma-
carrão, fonte rica de carboidratos para nos 

fornecer energia rapidamente? Medo de engor-
dar? Mas é só não exagerar... Deixe o exagero 
por nossa conta na hora de esbanjar dedicação 
e carinho para preparar nosso festival de mas-
sas de 2022, na realização do tradicional Almo-
ço Italiano da ADEPOM, que encerrará o mês 
de abril com muita alegria e música ao vivo, no 
dia 30, um sábado, a partir das 13 horas.

Os convites já estão à venda na Secretaria 
da ADEPOM, por somente R$ 40,00. Na com-
pra de três convites individuais, o total é de ape-
nas R$ 100,00 (sem inclusão de bebidas e so-
bremesas). Espaçoso e aconchegante, o novo 
Restaurante ADEPOM será especialmente 
decorado para receber os convidados, na 
Rua Dr. Rodrgio de Barros, 121, no bairro da 
Luz, na capital paulista, prometendo um Almo-
ço Italiano inesquecível, com show de sabores, 
cores e muita diversão.

VEM AÍ O ALMOÇO ITALIANO!
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SANCIONADA LEI DE REAJUSTE 
SALARIAL PARA SERVIDORES DA 

SEGURANÇA DE SÃO PAULO
Foi sancionada na última quarta-feira, 30 de 

março, pelo Governo do Estado de São Pau-
lo, a lei  que concede reajustes salariais para 

541,1 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, 
dentre eles 346 mil servidores da Saúde e da Segu-
rança, os quais receberão 20% de aumento, e 195,1 
mil funcionários estaduais de outras categorias, 
com 10% de reajuste (Lei Complementar nº 1.373). 
Os pagamentos são retroativos à data-base de 
1º de março, conforme publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, na mesma data.

O investimento neste reajuste está em consonân-
cia com a Lei de Responsabilidade Fiscal e será co-
berta com recursos do superávit financeiro alcança-
do em 2021, de acordo com o comunicado da SSP.

A medida faculta à ADEPOM usar o mesmo índi-
ce para reajuste das contribuições mensais dos seus 
associados. Todavia, consciente das dificuldades 
enfretandas por todos no momento atual, o presi- 
dente Cel PM Nogueira, com apoio da nossa 
Diretoria, estipulou que esse aumento será de so-
mente 15%, passando, portanto, de R$ 58,60 para 
R$ 67,39 o valor das nossas contribuições mensais.

COMUNICADO
Prezados Associados

Informamos que, a partir de 1º de abril de 2022, a contribuição mensal
à ADEPOM passou a ser de R$ 67,39 (sessenta e sete reais e trinta e 

nove centados), devido ao aumento salarial da categoria 
(Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022).

Agradecemos a todos pela atenção

A DIREÇÃO

 Leis Complementares
 LEI COMPLEMENTAR Nº 1.373, 
DE 30 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre os vencimentos e salários dos servi-
dores que especifica, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os vencimentos e salários dos integrantes 

das classes, série de classes e carreiras adiante mencionadas, 
em decorrência de reclassificação, são os fixados nos Anexos 
I a XXXIX que integram esta lei complementar, na seguinte 
conformidade:

I - Anexo I, correspondente aos integrantes das classes 
pertencentes às escalas de vencimentos adiante indicadas, a 
que se refere o artigo 46, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 
Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, o qual é 
subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Vencimentos - Nível Elementar;
b) Subanexo 2 - Escala de Vencimentos - Nível Interme-

diário;
c) Subanexo 3 - Escala de Vencimentos - Nível Universitário;
II - Anexo II, correspondente aos integrantes das classes 

pertencentes à Escala de Vencimentos - Comissão, a que se 
refere o inciso IV do artigo 12 da Lei Complementar nº 1.080, de 
17 de dezembro de 2008;

III - Anexo III, correspondente aos integrantes das carreiras 
de Especialista em Políticas Públicas e de Analista em Planeja-
mento, Orçamento e Finanças Públicas, a que se refere o artigo 
14 da Lei Complementar nº 1.034, de 4 de janeiro de 2008, o 
qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Especialista em Políticas Públicas;
b) Subanexo 2 - Analista em Planejamento, Orçamento e 

Finanças Públicas;
IV - Anexo IV, correspondente aos integrantes das classes 

pertencentes às escalas de vencimentos adiante indicadas, a 
que se referem os artigos 2º, inciso II, e 64, inciso II, da Lei 
Complementar nº 1.157, de 2 de dezembro de 2011, o qual é 
subdividido em:

a) Subanexo 1 - Estrutura de Vencimentos I, da Escala de 
Vencimentos - Nível Elementar;

b) Subanexo 2 - Estrutura de Vencimentos II, da Escala de 
Vencimentos - Nível Elementar;

c) Subanexo 3 - Estrutura de Vencimentos I, da Escala de 
Vencimentos - Nível Intermediário;

d) Subanexo 4 - Estrutura de Vencimentos II, da Escala de 
Vencimentos - Nível Intermediário;

e) Subanexo 5 - Estrutura de Vencimentos I, da Escala de 
Vencimentos - Nível Universitário;

f) Subanexo 6 - Estrutura de Vencimentos II, da Escala de 
Vencimentos - Nível Universitário;

g) Subanexo 7 - Estrutura de Vencimentos III, da Escala de 
Vencimentos - Nível Universitário;

h) Subanexo 8 - Estrutura de Vencimentos IV, da Escala de 
Vencimentos - Nível Universitário;

i) Subanexo 9 - Escala de Vencimentos - Comissão;
V - Anexo V, correspondente aos integrantes da carreira 

de Médico, a que se refere o artigo 11 da Lei Complementar nº 
1.193, de 2 de janeiro de 2013, o qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Jornada Integral de Trabalho - 40 horas 
semanais;

b) Subanexo 2 - Jornada Ampliada de Trabalho - 24 horas 
semanais;

c) Subanexo 3 - Jornada Parcial de Trabalho - 20 horas 
semanais;

d) Subanexo 4 - Jornada Reduzida de Trabalho - 12 horas 
semanais;

VI - Anexo VI, correspondente ao Prêmio de Produtividade 
Médica – PPM, a que se referem o “caput" e o inciso II do artigo 
14 da Lei Complementar nº 1.193, de 2 de janeiro de 2013;

VII - Anexo VII, correspondente à Gratificação Executiva, 
a que se refere o inciso I do artigo 32 da Lei Complementar nº 
1.193, de 2 de janeiro de 2013;

VIII - Anexo VIII, correspondente aos integrantes da carreira 
de Especialista Ambiental, a que se refere o artigo 11 da Lei 
Complementar nº 996, de 23 de maio de 2006;

IX - Anexo IX, correspondente aos integrantes das classes 
de Agente de Desenvolvimento Social, Especialista em Desenvol-
vimento Social e Assistente Administrativo, a que se refere o arti-
go 5º da Lei Complementar nº 854, de 30 de dezembro de 1998;

X - Anexo X, correspondente aos integrantes das séries 
de classes de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e 
Assistente Agropecuário, regidas pela Lei Complementar nº 540, 
de 27 de maio de 1988;

XI - Anexo XI, correspondente aos integrantes das carreiras 
policiais civis, da Secretaria de Segurança Pública, de que trata 
o artigo 2º da Lei Complementar nº 731, de 26 de outubro de 
1993;

XII - Anexo XII, correspondente aos integrantes da carreira 
de Delegado de Polícia, de que trata o artigo 2º da Lei Comple-
mentar nº 731, de 26 de outubro de 1993;

XIII - Anexo XIII, correspondente aos integrantes da Polícia 
Militar, de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 731, de 
26 de outubro de 1993;

XIV - Anexo XIV, correspondente aos integrantes da carreira 
de Agente de Segurança Penitenciária, de que trata o artigo 2º 
da Lei Complementar nº 959, de 13 de setembro de 2004;

XV - Anexo XV, correspondente aos integrantes da classe 
de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, de que trata o 
artigo 7º da Lei Complementar nº 898, de 13 de julho de 2001;

XVI - Anexo XVI, correspondente aos integrantes da série 
de classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecno-
lógica, de que trata o artigo 6º da Lei Complementar nº 662, de 
11 de julho de 1991;

XVII - Anexo XVII, aos integrantes das classes de Auxiliar 
de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, Oficial de Apoio 
à Pesquisa Científica e Tecnológica, Agente de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica e Técnico de Apoio à Pesquisa Científica 
e Tecnológica, de que trata o artigo 7º da Lei Complementar nº 
661, de 11 de julho de 1991;

XVIII - Anexo XVIII, correspondente aos integrantes das 
classes de Auxiliar de Apoio Agropecuário, Oficial de Apoio 
Agropecuário, Agente de Apoio Agropecuário e Técnico de Apoio 
Agropecuário, de que trata o artigo 6º da Lei nº 7.951, de 16 de 
julho de 1992;

XIX - Anexos XIX, correspondente aos integrantes das clas-
ses pertencentes às escalas de vencimentos adiante indicadas, a 
que se refere o artigo 12 da Lei Complementar nº 1.122, de 30 
de junho de 2010, o qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de vencimentos - Nível Interme-
diário;

b) Subanexo 2 - Escala de Vencimentos - Nível Superior - 
Estrutura de Vencimentos I;

c) Subanexo 3 - Escala de Vencimentos - Nível Superior - em 
extinção - Estrutura de Vencimentos II;

d) Subanexo 4 - Escala de Vencimentos - Comissão;
XX - Anexo XX, correspondente às classes pertencentes 

ao Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, a que 
se refere o artigo 12 da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de 
julho de 2011;

XXI - Anexo XXI, correspondente aos integrantes das classes 
pertencentes à escala de empregos públicos permanentes, refe-
rente às estruturas adiante indicadas, a que se refere a alínea 
“a”, do inciso II, do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.211, de 
27 de setembro de 2013, o qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários Empregos Públicos Per-
manentes - Estrutura I;

b) Subanexo 2 - Escala de Salários Empregos Públicos Per-
manentes - Estrutura II;

c) Subanexo 3 - Escala de Salários Empregos Públicos Per-
manentes - Estrutura III;

d) Subanexo 4 - Escala de Salários Empregos Públicos Per-
manentes - Estrutura IV;

XXII - Anexo XXII, correspondente aos integrantes das clas-
ses pertencentes à escala de vencimentos em comissão adiante 
indicada, a que se refere a alínea “b” do inciso II do artigo 5º da 
Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013;

XXIII - Anexo XXIII, correspondente aos integrantes do 
Quadro do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula 
Souza” – CEETEPS, a que se referem os incisos I, II e III do artigo 
25-A da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, o 
qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala Salarial - Professor de Ensino 
Superior;

b) Subanexo 2 - Escala Salarial - Professor de Ensino Médio 
e Técnico;

c) Subanexo 3 - Escala Salarial - Auxiliar de Docente;
XXIV - Anexo XXIV, correspondente aos integrantes do 

Quadro do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula 
Souza” – CEETEPS, a que se refere o inciso IV do artigo 25-A 
da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, o qual 
é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Agente de Supervisão Educacional;
b) Subanexo 2 - Especialista em Planejamento Educacional, 

Obras e Gestão;
c) Subanexo 3 - Analista de Suporte e Gestão;
d) Subanexo 4 - Agente Técnico e Administrativo;
e) Subanexo 5 - Operacional de Suporte;
f) Subanexo 6 - Auxiliar de Apoio;
XXV - Anexo XXV, correspondente aos integrantes do 

Quadro do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula 
Souza” – CEETEPS, a que se refere o inciso V, do artigo 25-A 
da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, o qual 
é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Analista Técnico de Saúde;
b) Subanexo 2 - Técnico de Saúde;
XXVI - Anexo XXVI, correspondente aos integrantes do 

Quadro do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula 
Souza” – CEETEPS, a que se refere o inciso VI do artigo 25-A da 
Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008;

XXVII - Anexo XXVII, correspondente aos integrantes do 
Quadro de Pessoal Técnico e Administrativo da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, a que se referem 

b) Subanexo 2 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura II;

XXXVIII - Anexo XXXVIII, correspondente aos integrantes 
do Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito 
– DETRAN, a que se refere o inciso II do artigo 28 da Lei Com-
plementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013;

XXXIX - Anexo XXXIX, correspondente aos integrantes do 
Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN, a que se refere o artigo 3º das Disposições Transitórias 
da Lei Complementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013.

Artigo 2º - Os dispositivos adiante indicados passam a 
vigorar com a seguinte redação:

I - o “caput” do artigo 1º da Lei nº 14.849, de 5 de setembro 
de 2012:

“Artigo 1º - Fica fixado em R$ 819,72 (oitocentos e 
dezenove reais e setenta e dois centavos) o valor da pensão 
especial assegurada aos participantes civis da Revolução 
Constitucionalista de 1932, de que trata o artigo 57 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado.” (NR)

II - o artigo 2º da Lei Complementar nº 724, de 15 de julho 
de 1993:

“Artigo 2º - Fica fixado em R$ 3.039,80 (três mil e trinta e 
nove reais e oitenta centavos), o valor da referência dos venci-
mentos do cargo de Procurador Geral do Estado.” (NR)

III - o artigo 36 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de 
dezembro de 2008:

“Artigo 36 - O vencimento mensal dos cargos adiante men-
cionados fica fixado na seguinte conformidade:

I - R$ 11.112,90 (onze mil, cento e doze reais e noventa 
centavos), para os cargos de Assessor Especial do Governador II, 
Secretário Executivo, Superintendente, Diretor Executivo, Diretor 
Superintendente e Controlador Geral do Estado;

II - R$ 9.299,27 (nove mil, duzentos e noventa e nove reais 
e vinte e sete centavos), para os cargos de Assessor Particular e 
de Assessor Especial do Governador I.” (NR)

IV - o artigo 2º da Lei Complementar nº 1.226, de 19 de 
dezembro de 2013:

“Artigo 2º - Não fará jus ao auxílio-alimentação o policial 
militar cuja retribuição global no mês anterior ao de recebimen-
to do benefício ultrapasse o valor correspondente a 199 (cento 
e noventa e nove) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – 
UFESPs, considerando este valor do primeiro dia útil do mês de 
referência do pagamento.” (NR)

V - o “caput” do artigo 2º da Lei Complementar nº 907, de 
21 de dezembro de 2001:

“Artigo 2º - O valor máximo do PIPQ para cada cargo, fun-
ção ou função-atividade será calculado sobre o valor equivalente 
a 48,571 (quarenta e oito inteiros e quinhentos e setenta e um 
milésimos) quotas da verba honorária, multiplicado pelo coefi-
ciente previsto para o respectivo Subgrupo dos anexos de que 
trata o artigo 1º desta lei complementar.” (NR)

VI - vetado
Artigo 3º - O valor da referência do cargo de Pesquisador 

Científico VI - PqC-6, a que se refere o artigo 1º da Lei Comple-
mentar nº 727, de 15 de setembro de 1993, em decorrência de 
reclassificação, fica fixado em R$ 11.263,84 (onze mil, duzentos 
e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Artigo 4º - O salário mensal dos servidores, a que se referem 
os dispositivos abaixo enumerados, ficam reajustados em 10% 
(dez por cento):

I - artigo 2º da Lei nº 11.814, de 23 de dezembro de 2004;
II - artigo 20 da Lei Complementar nº 1.058, de 16 de 

setembro de 2008;
III - artigo 1º do Decreto nº 61.774, de 30 de dezembro 

de 2015;
IV - artigo 1º do Decreto nº 61.964, de 16 de maio de 2016;
V - artigo 1º do Decreto nº 62.531, de 3 de abril de 2017;
VI - artigo 1º do Decreto nº 65.537, de 24 de fevereiro de 

2021.
Artigo 5º - A Unidade Básica de Valor – UBV, a que se refere 

o artigo 33 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro 
de 2008, passa a corresponder a R$ 113,85 (cento e treze reais 
e oitenta e cinco centavos).

Artigo 6º - Vetado.
Artigo 7º - Vetado.
Artigo 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

complementar correrão à conta das dotações próprias consigna-
das no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos suplementares, se necessário, mediante a utiliza-
ção de recursos, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 9º - Vetado.
Artigo 10 - Esta lei complementar entra em vigor na data 

de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março 
de 2022.

Palácio dos Bandeirantes, 30 de março de 2022
JOÃO DORIA
Nelson Luiz Baeta Neves
Secretário de Orçamento e Gestão
Tomás Brunginski de Paula
Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da 

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Subsecretaria de Gestão Legislativa da Casa 

Civil, em 30 de março de 2022.

os incisos I e II do artigo 13 da Lei Complementar nº 1.130, de 
27 de dezembro de 2010, o qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes;

b) Subanexo 2 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes - Área Saúde;

XXVIII - Anexo XXVIII, correspondente aos integrantes do 
Quadro de Pessoal Técnico e Administrativo em Confiança da 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, a 
que se refere o inciso III do artigo 13 da Lei Complementar nº 
1.130, de 27 de dezembro de 2010;

XXIX - Anexo XXIX, correspondente aos integrantes da car-
reira docente da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
– FAMERP, a que se refere o artigo 10 da Lei Complementar nº 
1.042, de 14 de abril de 2008;

XXX - Anexo XXX, correspondente aos integrantes da car-
reira docente da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, 
a que se refere o artigo 10 da Lei Complementar nº 1.072, de 11 
de dezembro de 2008;

XXXI - Anexo XXXI, correspondente aos integrantes do 
Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo – IPEM-SP, a que se refere o inciso I do artigo 2º 
da Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2010, o qual 
é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura I;

b) Subanexo 2 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura II;

c) Subanexo 3 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura III;

d) Subanexo 4 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura IV;

e) Subanexo 5 - Escala de Salários de Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura V;

XXXII - Anexo XXXII, correspondente aos integrantes do 
Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo – IPEM-SP, a que se refere o inciso II do artigo 2º da 
Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2010;

XXXIII - Anexo XXXIII, correspondente aos integrantes das 
carreiras e classes, do Quadro de Pessoal da São Paulo Previdên-
cia – SPPREV, regidas pela Lei Complementar nº 1.058, de 16 de 
setembro de 2008, o qual é subdividido em:

a) Tabela A - Empregos Públicos Permanentes - Nível 
Superior;

b) Tabela B - Empregos Públicos Permanentes - Nível Médio;
c) Tabela C - Empregos Públicos em Confiança;
XXXIV - Anexo XXXIV, correspondente aos integrantes do 

Quadro de Pessoal da Agência Reguladora da Prestação de Ser-
viços de Energia e Saneamento de São Paulo – ARSESP, a que se 
referem os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei Complementar 
nº 1.322, de 15 de maio de 2018, o qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes;

b) Subanexo 2 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes;

c) Subanexo 3 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes;

d) Subanexo 4 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
em Confiança;

e) Subanexo 5 - Escala de Salários - Empregos Públicos em 
Confiança - em extinção;

XXXV - Anexo XXXV, correspondente aos integrantes do 
Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, a que 
se refere o § 1º do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.267, de 
14 de julho de 2015, o qual é subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes;

b) Subanexo 2 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes;

c) Subanexo 3 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes;

d) Subanexo 4 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
em Confiança;

XXXVI - Anexo XXXVI, correspondentes aos integrantes do 
Quadro de Pessoal da Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP, a que se referem os incisos I e II do artigo 27 da Lei 
Complementar nº 1.187, de 28 de setembro de 2012, o qual é 
subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura I;

b) Subanexo 2 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura II;

c) Subanexo 3 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura III;

d) Subanexo 4 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
em Confiança;

XXXVII - Anexo XXXVII, correspondente aos integrantes 
do Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsi-
to – DETRAN, a que se refere o inciso I do artigo 28 da Lei 
Complementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013, o qual é 
subdividido em:

a) Subanexo 1 - Escala de Salários - Empregos Públicos 
Permanentes - Estrutura I;
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PARTICIPANTES DA PALESTRA 
SOBRE SMARTPHONE E REDES 

SOCIAIS PEDEM BIS
A professora e mestra Fabiana Moreira Gaviolli 

conquistou por completo os participantes da 
palestra realizada neste 23 de março, no au-

ditório da ADEPOM, em São Paulo, esbanjando co-
nhecimento, experiência e didática ao transmitir in-
formações de grande relevância sobre o tema. Além 
de fazer uma radiografia mundial sobre o uso das 
tecnologias de comunicação na atualidade, a pa-
lestrante revelou dados essenciais sobre o uso dos 
aplicativos, tanto para potencializar seus benefícios, 
como para manutenção da segurança dos usuários. 

Depois da exposição elucidativa sobre smartpho-
nes e redes sociais, a Profa. Fabiana esclareceu 
inúmeras dúvidas da plateia, com atividades práti-
cas, e deixou o diálogo rolar solto para que todos 
pudessem se manifestar livremente sobre os prejuí-
zos causados pelas fake news quando elas ganham 
espaço em veículos de comunicação e aplicativos de 
mensagens, como o WhatsApp. Ela também desta-
cou os perigos dos prejuízos financeiros para quem 
não se preocupa com a sua própria segurança ao 
manejar aparelhos de celulares, principalmente ao 
fazer transações financeiras, e ensinou o que é pre-
ciso ser feito para se precaver.

A palestra foi tão boa, num clima de descontra-
ção tão saudável, que a plateia sugeriu, de forma 
unânime, a realização de mais um encontro para 
aquisição de mais informações e de atividades prá-
ticas durante uma oficina sobre o mesmo tema. Os 
associados presentes também tiveram momentos 
de confraternização durante o coffe break e o almo-
ço, servido no Restaurante ADEPOM, a convite do 
Cel PM Nogueira, nosso presidente, e puderam se 
divertir com o sorteio de brindes, dentre eles, carre-
gadores de celulares.

Fique ligado em nossas redes sociais e no nos-
so site (www.adepom.org.br) para acompanhar 
as informações sobre nossos próximos eventos.

Sobre a palestrante
Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbe-

ro, pós-graduada em Comunicação Empresarial e 
Mestra em Comunicação Social pela Universidade 
Metodista de São Paulo, a palestrante Fabiana Mo-
reira Gaviolli, além de professora, é sócia-diretora da 
Sitepark Estacionamentos e da Sitecom Consultoria.

Ela também responde pela coordenação da Co-
municação Interna e da Comunicação de Crise da 
UniSant’Anna, onde simultaneamente coordena os 
cursos de graduação de Relações Públicas; Jorna-
lismo; Rádio, TV e Internet; Publicidade e Propagan-
da; e Design Gráfico. Em seu histórico profissional, 
destaca-se a implantação da área de Comunicação 
da Junior Achievement São Paulo e os trabalhos re-
alizados em Comunicação para Terceiro Setor, Em-
preendedorismo e Mídias Sociais, por meio de con-
sultorias para empresas como Dell, Baxter, Neoris, 
Mastercard, Suzano Papel e Celulose, GE, AT&T, Ca-
terpillar, HSBC, Ultragaz, Citibank, Linx, entre outras.

http://www.adepom.org.br
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SAÚDE E NUTRIÇÃO: CONFIRA 
AS DICAS DA ADEPOM PARA 

OS ASSOCIADOS
Em alusão ao Dia da Saúde e da Nutrição, cele-

brado neste 31 de março, a ADEPOM destaca 
que nossos associados têm descontos a partir de 

30% em medicamentos genéricos tarjados e 15% em 
medicamentos de marca tarjados fazendo suas com-
pras na Drogasil ou na Droga Raia.

É sempre bom lembrar também que a prática da boa 
alimentação deve ter início desde o nascimento, com o 
aleitamento materno, afinal, a alimentação adequada 
e saudável é um direito humano básico, que previne 
doenças e mantém os cidadãos capacitados para usu-
fruírem de qualidade de vida em todos os campos.

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasi-
leira, elaborado pelo Ministério da Saúde, uma boa nu-
trição pressupõe uma dieta regular e equilibrada, bus-
cando fornecer a quantidade e a variedade adequadas 
de nutrientes para o organismo. Dentre as dicas que 
podem fazer a diferença para a saúde, destacam-se:

– Evite o consumo de alimentos ricos em calorias e 
industrializados, gordurosos e salgados;

– Aumente o consumo de frutas, verduras e legu-
mes, cereais integrais e feijões;

– Beba bastante água;
– Reduza ou evite o consumo de bebidas alcoólicas 

e o uso do cigarro;
– Faça exames preventivos e consulte sempre o seu 

médico;
– Faça exercícios físicos regulares, diariamente ou 

pelo menos três vezes por semana, após avaliação 
médica;

– Durma pelo menos 8 horas num período de 24h.

Fontes: Associação Brasileira de Nutrição | 
Guia Alimentar para a População Brasileira (Minis-
tério da Saúde) | Biblioteca Virtual em Saúde do 
Ministério da Saúde

http://Associação Brasileira de Nutrição
http://Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde)
http://Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde)
http://Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde 
http://Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde 
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Quem já curtiu as estadias da ADEPOM na Praia Grande 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 melhores op-

ções 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, reunindo a 
família ou um 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 rece-
bendo 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 apartamen-
tos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. As ofertas são 
imperdíveis – 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.

APARTAMENTOS DA ADEPOM APARTAMENTOS DA ADEPOM 
NA PRAIA GRANDENA PRAIA GRANDE

Faça sua reserva para o
 feriado de Tiradentes

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Normas-de-utilizacao-do-Villamar_2022.pdf
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BenefícioBenefício

Faça sua Faça sua 
declaraçãodeclaração

de IR nade IR na
ADEPOMADEPOM

sem pagar nadasem pagar nada

Organize seusOrganize seus
documentosdocumentos

• 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,  
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!

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)
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IMPOSTO DE RENDA 2021/2022

http://www.facebook.com/adepom
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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

