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A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cál-
culos (Depre) do Tribunal de Justiça de São 
 Paulo, setor responsável pela organização das 

filas dos precatórios e liberação dos valores deposita-
dos pelas 949 entidades devedores no Estado, dispo-
nibilizou mais de R$ 586 milhões em novembro e cerca 
de R$ 755 milhões em dezembro para pagamentos. Na 
maioria dos casos, o dinheiro é repassado para con-
tas vinculadas aos processos de origem e os juízos de 
execução expedem os mandados de levantamento.

Na capital paulista, a Unidade de Processamento 
das Execuções Contra a Fazenda Pública (Upefaz) 
é responsável por expedir os mandados de levan-
tamento, depois que a Depre repassa o dinheiro. 
Antes, são verificadas eventuais impugnações da 
quantia, habilitações de herdeiros no processo, ces-
sões de crédito etc. O volume de processos em que 

há necessidade de juntada de documentos é muito 
grande e, nesses casos, os valores ficam retidos 
até regularização por parte do advogado ou da 
parte. Quando não há pendências, o mandado é 
expedido e o dinheiro pode ser sacado. São consi-
derados credores prioritários os idosos, as pessoas 
com deficiência e doentes graves. 

O TJ-SP disponibiliza para consulta os links 
https://esaj.tjsp.jus.br e https://www.tjsp.jus.br/cac/
scp/webmenupesquisa.aspx.

Aos nossos associados recomendamos que, 
para mais informações, consultem o Departamento 
Jurídico e a Secretaria da ADEPOM, ligando para 
(11) 3322-0333.

Fontes: Comunicação Social TJSP e Advocacia 
Sandoval Filho
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Prezados Associados:

Gostaríamos de informá-los que a ADEPOM e seu Corpo Jurídico não 
solicitam pagamentos antecipados para quaisquer despesas judiciais, 
através de depósito em conta bancária, para liberação do seu precatório.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (11) 3322-0333, ramais 
141 e 173, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 17h, com Sérgio, ou busque orientação do seu advogado.

Agradecemos pela atenção.

COMUNICADO

IPTU: CONSULTE O VALOR 
PELA INTERNET

Os moradores da cidade de São Paulo já 
podem consultar pela internet os valores do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

2023 e realizar o pagamento à vista ou da primei-
ra parcela. A consulta deve ser feita exclusivamente 
nos canais oficiais da Prefeitura de São Paulo, no 
link www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2023, buscando a 
opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU. 

Uma novidade no site do IPTU 2023 da Prefeitu-
ra de São Paulo é a seção Explicando o IPTU, que 
permite aos moradores compararem os valores do 
imposto deste ano com os de 2022. Basta ao con-
tribuinte digitar o número de seu SQL (cadastro do 
imóvel) para ter acesso a todas as informações re-
lacionadas ao imposto, com explicações em lingua-
gem simples e acessível. 

Na última quinta-feira, 19 de janeiro, teve início o 
envio pelos Correios das notificações do IPTU 2023 
pela Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo.

Dependendo da data de vencimento (confira o 
calendário aqui), as notificações continuarão a ser 
enviadas até o dia 10 de fevereiro.

O vencimento da primeira parcela ou cota única 
de todos os contribuintes com imposto a pagar ocor-
re em fevereiro, exceto para aqueles que optaram 
para o envio para administradoras, cujo vencimento 
será no dia 20 de março. A postagem das notifica-
ções para os contribuintes isentos ocorrerá a partir 
do dia 23 de fevereiro.

Fonte: SECOM – Prefeitura da Cidade de São Paulo
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SERVIÇO SOCIAL DA
ADEPOM DOA MAIS UMA 

CADEIRA DE RODAS

O Serviço Social da ADEPOM atendeu 
à solicitação de mais uma associada, 
doando uma cadeira de rodas à pensionis-

ta Maria da Paz de Oliveira (78 anos), retirada em 
nossa sede pela sua filha, Paula Cristina de Oliveira 
Balbino, na foto acima ao lado da nossa assistente 
social, Raquel Vitiello.

Associada desde setembro de 2005, Maria da Paz 
de Oliveira é residente do bairro Vila Mariana, na 
capital paulista.

Em agradecimento aos serviços prestados pela 
nossa associação, Paula Cristina gentilmente enca-
minhou uma carta ao nosso presidente e fundador, 
Cel PM Nogueira, a qual reproduzimos ao lado.

Diariamente, o Serviço Social da ADEPOM está 
a postos para atender aos nossos associados, 
transmitindo orientações importantes e ofertan-
do o apoio necessário àqueles que se encontram 
em situação de vulnerabilidade. Portanto, contem 
sempre conosco!

“ Hoje estive na ADEPOM para receber 
a cadeira de rodas que foi doada por essa
Associação para a minha mãe, a Sra. Maria
da Paz de Oliveira, sócia da ADEPOM desde 
2005 por meio do Departamento de Serviço

Social, representado pela Sra. Raquel Vitiello. 
Quero expressar o meu agradecimento ao
presidente da ADEPOM, Cel PM Nogueira, 
por ter aprovado a doação da cadeira de 
rodas. Agradeço também à Sra. Raquel 

Vitiello pelo maravilhoso trabalho realizado 
 junto ao Departamento de Serviço Social, 

bem como pelo rápido e ótimo atendimento.
Desde o início, orientou-me em relação à

documentação que deveria apresentar junto 
à essa Associação e trabalhou de forma

eficiente e rápida para que fosse
liberada a cadeira de rodas. Mais uma vez

agradeço pelo excelente atendimento.”
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SÃO PAULO COMPLETA
469 ANOS CELEBRANDO

 SUA HISTÓRIA MIGRATÓRIA

Em comemoração dos 469 anos da capital paulis-
ta, o Museu da Imigração realizará o passeio "São 
Paulo dos Imigrantes" e a ação “Para Além do 

Trem das 11”, no dia 25 de janeiro, próxima quarta-feira. 
A entrada para conhecer os espaços do equipamento 
cultural será gratuita. Com início às 9h30, a primeira ativi-
dade refletirá sobre a diversidade e a herança cultural da 
cidade por meio de visitas a diferentes lugares repletos 
de história, memória e significado que envolvem as imi-
grações boliviana, italiana, espanhola e libanesa. Para 
abrir o roteiro, será realizada uma visita à exposição 
“Migrar: experiências, memórias e identidades”, enfati-
zando o módulo que menciona os bairros do Brás e da 
Mooca. Na sequência, em uma van disponibilizada pelo 
MI, o grupo se deslocará a diversos espaços dessas re-
giões, seguindo também para o bairro do Ipiranga.

No horário do almoço, os participantes desfrutarão 
de uma experiência gastronômica no tradicional restau-
rante familiar Paellas Pepe. Complementando o crono-
grama, o destino final será o Cemitério da Consolação, 
com destaque para a arte italiana e a herança patrimo-
nial desse local, que foi a primeira necrópole da capital 
a abrigar os grandiosos jazigos das famílias cafeicul-
toras e industriais. A previsão de retorno ao ponto de 
partida é às 16 horas.

O percurso total terá cerca de 25 km, sendo reco-
mendado levar um kit com água e alimentos leves. Com 
investimento de R$ 120 (incluindo o deslocamento e o 
almoço). O evento requer inscrição antecipada.

Por sua vez, o Núcleo Educativo oferecerá a ati-
vidade gratuita “Para Além do Trem das 11”, a partir 
das 15 horas, quando visitantes conhecerão os sam-
bas dos compositores Adoniran Barbosa, Geraldo Fil-
me e Toinho Melodia, participando ainda de um bate- 
papo sobre transformações da Terra da Garoa. O Museu 
da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, 
no bairro da Mooca. O telefone é (11) 2692-1866; site 
www.museudaimigracao.org.br.

A ADEPOM faz parte da história de São Paulo
desde 1993, sempre atuando em defesa dos

interesses dos Policiais Militares do Estado de
São Paulo, sob a presidência do seu fundador

Cel PM Nogueira. Temos orgulho dessa jornada
de 29 anos de muito trabalho, e de pertencermos

às fileiras dos paulistanos que amanhecem
trabalhando e sonhando com as coisas boas

que, como retorno de nossos esforços, o
futuro irá nos trazer. Parabéns, São Paulo!

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

http://www.museudaimigracao.org.br
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SANTOS FESTEJA 477 ANOS 
DE EXUBERÂNCIA, 

ACOLHIMENTOS E VITÓRIAS

A maior cidade do litoral paulista, nossa Santos  
lindíssima, onde os jardins da orla da praia   
encantam visitantes do mundo todo, completa 

477 anos neste 26 de janeiro.

Maior polo gerador de empregos da Baixada San-
tista, a 70 km da capital paulista, Santos encanta e 
apaixona com sua diversidade de cenários, da qual 
faz parte a Regional ADEPOM, cuja nova sede pró-
pria foi inaugurada em novembro passado, na Rua 
Delfim Moreira, 39, no Embaré. 

Com estrutura de prestação de serviços e atendi-
mento aos associados que segue o padrão da nossa 
sede em São Paulo, a Regional Santos da ADEPOM 
se mantém firme no propósito de defender os inte-
resses dos Policiais Militares do Estado de São Pau-
lo e zelar pelo seu bem-estar.

Temos muito orgulho de fazer parte da comunida-
de santista, tão acolhedora e progressista.

Parabéns, Santos! Prestamos aqui nossa home-
nagem pelo seu aniversário. Conte com a ADEPOM, 
sempre, nas trilhas a caminho da prosperidade.

Em razão do feriado pelo aniversário da cidade, 
informamos aos associados que não haverá expe-
diente na nossa Regional Santos neste 26 de janeiro. 
O atendimento presencial retornará na sexta-feira, 
27, das 8:00 às 17:00. Para falar com a Secretaria, 
ligue pelo (13) 3273-1100. Se preferir o WhatsApp, o 
número é (13) 99779-4220.

Foto: Mike Peel (www.mikepeel.net)

Adepom Regional Santos
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10º BPM/I COMEMORA
47 ANOS DE EXISTÊNCIA

O secretário da Segurança Pública, Guilher-
me Derrite, participou na última sexta-feira, 
13 de janeiro, das comemorações alusivas 

ao 47º aniversário do 10º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior (BPM/I), localizado no centro de Piraci-
caba.  Foram entregues Láureas do Mérito Pessoal 
de 1º, 2º e 3º grau a nove Policiais Militares, além 
de certificados e troféus àqueles que durante meses 
disputaram campeonatos esportivos, participaram 
de campanhas institucionais para doação de san-
gue, campanhas para doações de alimentos. 

Subordinado ao CPI-9, o 10º BPM/I possui cin-
co companhias territoriais de policiamento e uma 
Companhia de Força Tática, abrangendo uma área 
de 11 municípios. Piracicaba sedia a 1ª, 4ª e 5ª 
Companhias e a Força Tática. A 2ª Cia, em Capivari, 
abrange também Saltinho, Rio das Pedras, Mom-
buca Rafard e Elias Fausto. A 3ª Cia, sediada em 
São Pedro, cobre os municípios de Santa Maria da 
Serra, Charqueada e Águas de São Pedro.

O 10º BPM/I também atende aos pedidos de po-
liciamento ostensivo para eventos, como o Cam-
peonato Paulista de Futebol, Festas do Peão, das 
Nações, Carnaval de Rua, Eleições e a abertura do 
comércio à noite no mês de dezembro. Além de ou-
tras necessidades da comunidade local.
Fonte e imagem: Assessoria de Imprensa e 
Comunicação Social da Secretaria da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo










