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Ano 2 - nº 34 - 30/06/2020

A AAPS – Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Sabesp esclarece:

 
 
Empregados ativos associados da AAPS, que participam da ação judicial promovida
pela Associação para revisão do valor de imposto de renda calculado sobre a
Contribuição do déficit do Plano Previdenciário Benefício Definido – BD tiveram
lançamento errôneo de valor em campo indevido no informe de rendimentos efetuado
pela Sabesp.
 
É importante esclarecer que a AAPS não tinha sido informada dessa falha técnica e
que, em contato com a Sabesp, obteve a informação de que  novos Informes de
Rendimentos, com os valores corrigidos, estarão disponíveis na Sabesp,  no Portal do
Empregado SAP.
 
Diante do ocorrido, será necessário retificar as declarações de Imposto de Renda já
entregues à Receita Federal. A AAPS, mesmo não tendo sido responsável pelo
ocorrido, não se omitirá em colaborar com os sócios que se enquadram nesses casos,
e que, se necessitarem, podem contar com a assessoria da Associação para efetuar
suas retificações.  Para isso, diante da pandemia que tem exigido vários cuidados no
atendimento de nossos sócios, é preciso agendar horário de atendimento pelo
telefone (11) 3372-1000 ou na Baixada Santista pelo (13) 3288-1162.
 
 Lembramos que hoje, dia 30 de junho, encerra-se o prazo de entrega das
declarações de IR referentes ao exercício 2019. Aqueles associados enquadrados na
situação descrita, devem se informar sobre o  portal divulgado pela Sabesp e lançar os
valores corretos em suas declarações.
   
Lamentamos pelo ocorrido e nos colocamos à disposição de nossos associados.
 
 
José Luiz de Melo Pereira
Presidente
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