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Ano 3 - nº 65 -05/03/2021

Suspenso atendimento presencial na AAPS
 
 

Em função do crescimento da pandemia, o governo de São Paulo regrediu todo o estado
à fase vermelha. A medida entra em vigor amanhã, sábado (6) até o dia 19 de março.
 
Diante da determinação e adotando os cuidados necessários com equipe e associados, a
Diretoria da AAPS estará trabalhando à distância (home office) durante todo esse
período.
 

Atenção para as mudanças:
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Voto presencial na AAPS:
 
Como não haverá atendimento presencial até 19/03 fica suspenso o voto presencial
previsto para o dia 9 (terça-feira) nas sedes de São Paulo e Santos.
 
O voto poderá ser efetuado através do correio até 08/03 e, pela internet, através do site
da AAPS até o dia 09/03. A suspensão está prevista no regulamento da eleição, que
estaria disponível dependendo do cenário da pandemia na época.
 
 

Imposto de Renda:
 
Devido à pandemia, o atendimento presencial para realização das declarações do
Imposto de Renda só retornará após o dia 19 de março. Até lá o atendimento será feito
à distância. Para isso, os interessados devem ligar para a AAPS nos fones (11) 3372-1000
ou em Santos, no (13) 3288-1162.  Nesses dois fones também poderão ser agendados o
atendimento pessoal para depois do dia 19.
 
A AAPS disponibiliza o serviço de elaboração de IR desde o início deste mês e vai até o
dia 30 de abril. O serviço é gratuito e inclui além da elaboração das declarações,
eventuais retificações e o acompanhamento até a eliminação de pendências junto à
Receita Federal. Os familiares interessados em usar o serviço em São Paulo deverão
pagar diretamente ao profissional que os atenderá.
 
Nos casos de declarações de espólio, por serem mais complexas, a AAPS arcará com o
valor contratado por declaração e a diferença será paga pelo associado.
 
 

Serviço Social:
 
Continuará à disposição para dar apoio e suporte suporte técnico e emocional aos
associados e seus familiares, buscando alternativas de solução conjuntas para
problemas de ordem pessoal e social e mantendo o sigilo dos atendimentos realizados.  
 
O atendimento é realizado às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h00 às 17h00 e às
sextas-feiras das 10h00 às 17h00. Além dos telefones da AAPS, o atendimento poderá
ser efetuado pelo celular (11) 99302-7022.
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