
ASSOC書AeÅo BENEFICENTE DOS M書LITARES ESTADUAIS

DE SANTA CATARiNA

Plano e Regulanento de Beneficios e Servi9OS

TITULO I

DEFENIC6ES GERAIS DOS BENEFICIOS E SERV叩OS

CAPITULO I

DA FINALIDADE

Art. 1O. Este plano tem por宜nalidade estabelecer os beneficios e servi9OS da ABEPOM, bem

COmO regulamentar os crit5rios’1imites e os procedimentos para sua concess着o.

CAPITULO II

DAS DEFIN事COs GERAIS

Art. 2O. Para os efeitos da aplicap訊o das nomas instituidas neste plano sfb adotadas as

Seguintes defini96es bdsicas:

I - Associado contribuinte: OS POliciais e bombeiros militares ativos ou inativos, OS

PenSionistas admitidos como associados, na foma prevista no § 1O do artigo 5O do Estatuto

Social, OS Servidores civis da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ativos ou

inativos’e OS emPregados da ABEPOM que integrarem o seu quadro social;

II - Dependente: As pessoas discriminadas no a正go 7O e seus pa垂srafos do Estatuto Social,

devidamente inscritos na ABEPOM.

Par鳴rafo血co. Na hip6tese do dependente ser則ho de um casal de associados, SOmente

POdera ser incluido como dependente , de um deles.

IⅡ - Benefici各rios: aSSOCiados e dependentes insehdos no artigo 7O caput e §1O ,

devidamente inscritos na ABEPOM;

IV - Benefroio‥ aSSistencia ou auxilio financeiro prestado aos associado e seus dependentes

Cadas廿ados e inseridos no a正go 7O caput e §1O nos temos deste Regulamento.

V - Servi9O‥ Atendimento prestado pela prdpria ABEPOM e por profissionais contratados,

Credenciados ou terceirizados pela ABEPOM aos associados ou dependentes, mediante

PagamentO da respectiva taxa, naS COndi96es estabelecidas em ato da Diretoria Executiva,
especificadamente para cada caso.

Ⅵ - Sinistro‥ Ocorrencia de danos materiais ocorrida em resid台ncia de propriedade do

associado, decorrente das for9aS da natureza ou de incendio.

ViI - Assistencia: Libera9訊o de recursos financeiros ao associado para cobrir despesas

PreVistas neste regulamento, de caraler retomivel;

ⅥII - Auxilio : Valor disponibilizado aos associados para cobrir as ocorrencias estabelecidas

neste Regulamento, de carater n肴o retomgivel;
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VX - Criterios de Cobran9a‥ regulamenta9都o estabelecida pela Diretoria Executiva com

PrOP6sito de de血r criterios para a libera9訊o de assist台ncias, utiliza確O Serv19OS e COnVenios;

X - Taxa: E a condi辞O financeira para uso dos serv19OS e COnVenios disponibilizados aos

associados e dependentes de acordo com as diretrizes, COntratOS Ou tal)elas de cada setor.

CAPITULO IⅡ

DOS BENEFICIOS

Art. 3O. Os bene触os serfねconcedidos nas seguintes modalidades.

I.　Assist&lCiaまSatde;

II.　Assistencia a Sinistro;

IⅡ.　Assistencia Pessoal;

IV.　AssistenciaJudici缶ia;

V.　Assistencia Financeira ReemboIs各vel;

VI.　Auxilio P6s-Morte;

VⅡ.　Auxflio Si血stro;

VIII.　Auxilio Sahde.

Paragrafo血uco・ A concess奮o dos benefroios discri血inados no c`やuち丘caぬsubordinada ds condi96es

t6cnicas, adminis億ativas e financeiras da ABEPOM’Sendo suas ro血as reg山amentadas atrav6s de

Diretrizes baixadas pela Diretoria Executiva.

Art. 4O. Poder約ainda ser aten(虹dos pela ABEPOM os prqjetos desenvoIvidos por comandos,

diretorias ou chefias que visem atender a coletividade militar estadual e poss雌n cu血o social, de

acordo com sua disponi脚idade financeira’desde que o investimeuto realizado sQ]a mtegralmente

reposto no periodo de dois anos, devidanente corrigido.

SEぐÅo量

Da Assistencia a Sa心de

ArL 5O. A Assistencia a Sa心de concedida ao associado’Obedecido aos criterios de garantia de retomo

definidos pela Diretoria Executiva’Se des血a a cob血deapesas medicas e odonto16gicas dos

benefici鉦os, realizadas ou a se realizaren, mediante a devida prescri9aO medica.

Art. 6O. Est看o incluidas neste benefroio as despesas com億an坤orte, hospedagem, alimenta9奮O,

aquisi95o de aparelhos conetivos e/ou preve血vos, medicamentos, COnS血as,血e皿a96es, eXameS e

Cinngias nあestdicas.

Par鳴rafo血hoo. O diaposto no a血go 5O poded ser aplicado para cob血as deapesas de funeral dos

dapendentes nao contemplados no aux組io p6s-mOrte, eStabelecido no arl鴎o 1 7 deste Rngulamento.

SECÅ0Ⅱ

Da Assistencia a Sinistro

Art. 7O. A Assistencia a Sinistro concedida ao associado, Obedecido aos crit鉦os de garantia de retomo

definidos pela Diretoria Exeou缶va, Se destina a cobertura de prQjuizos materiais decon.entes de
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Sinistro’devidanente comprovado’em血6vel de sua propriedade que serve de resid台ncia, n奮o

COntemPlados no Auxilio S血istro.

Par酷rafo壷oo. O valor m紅imo deste bene蔵oo conesponded a diferen9a en加o valor dos prejulzos

materiais decorrentes do sinis億O PreVisto no caput e o valor do Aux縄io sinistro previsto na Se辞o VII

deste Regulamento.

Art. 8O. A Assistencia a Si血stro n肴o cob血a prQjuizos havidos com veiculos e o同OS bens

COnSiderados nあessenciais ou sup6r組uos,血6veis que n叙) Sejam des血ados a residencia, aS

berfeitorias e os aces§6rios.

ArL 9. Nos casos em que ficar comprovado a m各-fe, O aSSOCiado perd読o direito ao beneficio

PreVisto desta Sec都o’independente de o血as medidas legais d∞OrrenteS.

SECÅ0 Ⅱ重

Da Assistencia Pessoal

Art. 10" A Assistencia pessoal concedida ao associado’Obedecido aos crit鉦os de garantia de retomo

de紐ndos pela Diretoria Executiva, Visa auxiliar血anceiranente ao associado en s脚situa9奮O de

Vl血erねilidade tempor壷a, Ou S匂a, decorrente de m拙pIos condicionantes, S垂ela social ou

econ6mico.

Par縫rafo血uco: Para a concess奮o desta assistenciaつa Diretoria Exigira un parecer emitido pelo setor

de Assistencia Social.

SECÅ0 Ⅳ

Da Assi§tenCia Judicia量

ArL ll. A Assiste皿cia Jurlici壷a concedida ao associado’Obedecido aos criterios de garantia de

retomo de血idos pela Diretoria Executiva’Se des血a a cobertura de despesas com honor壷os

advocafroios, d混g台ncias, Perfoias, CuStaS jndiciais e emo霊umentos nas causas em que o assoc主ado ou

Seu dependente for p細事e.

Par蒔rafo血ico・ A Diretoria Executiva podeねexigir un parecer俺c血co emitido pela assessoria

j血dica da ABEPOM, Para a libera9aO desta assistencia.

Art. 12. Ser各reco血ecida como Assistencia Judiciaria o atend血ento executado por profissionais

COntratado, ParCeiros ou terceiros da ABEPOM, e O CuSto de atend血ento, bem como sou

ParCelamento serfro corrigidos pelo血dice de丘nido pela Diretoria Executiva em instruneuto pr6prio.

Par蒔rafo血uco. Este benefroio nあsera concedido qundo se仕atar de causa contra a ABEPOM ou

COntra OutrO aSSOCiado.

SECÅ0V

Da Assistencia Financeira Ree皿boIs名vel

Art. 13. A Assistencia Financeira ReemboIsavel constituir_Se一缶no adi狐t弧lentO da inport紅cia

destinada a cob血as despesas medicas, hospitalares, pr6tese, ∞nSultas, equlPamentOS, intema96es,

ClrurglaS e medicamentos’desde que previamente autorizadas, O血mdas de acidente em servi9O, a

Serem indenizadas pelo Estado.
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Par鵠rafo血uco. O beneficio estabelecido no caput poder各ser concedido tanb6m para os casos de

tratamento de Sa心de a serem realizados fora do Estado, PreVistos no art. 118 da Lei Estadual nO

6・材5/85, desde q地e pがe高紬書enぬ紬の壷zado pdo ∂瞬O Se癌d高級〇億訪○○

Art. 14・ O Servi9O Social da ABEPOM sera respons各vel pelos encani血anentos aos 6ngaos para

concess肴o deste beneficio.

Art- 1 5・ O associado restitu正a o valor integral recebido血ediatamente ap6s ter-1he sido creditado pelo

Estado ou pelo 6ng5o vinc山ado.

Par縫rafo血ico. Caso o associado n5o efetue imediatam・ente O r印aSSe referido no caput deste artigo,

Ser-1he-a imputadas as s狐C6es estabelecidas no requerimento espec掘co desta assist乱cia,

devidamente assinado pelo associado.

Art. 16・ Na hip6tese do Estado ou do皿REV indefe血ou glosar no todo ou em parte, O reemboIso

destas despesas, a import鉦cia adiantada pela ABEPOM ser各convertida em assist台ncia a sa心de.

SECÅ0 V賞

Do Aux皿io P6s-Morte

Art. 17. O Aurilio P6s・Morte constituirLSe一缶em una import紅cia fixa, defi血da pelo Conselho de

Adrlinis億a95o, a Ser Paga de uma s6 vez, em face do 6bito do associado ou de seus dependentes

PreVistos no “caput” e §1O do artigo 7O do Estatuto Social da ABEPOM.

Paragrafo血ico. Caso o associado possua algun debito血anceiro com a ABEPOM, eSte Valor podefa

Ser descontado do aux組io p6s morte, medi狐te autOriza9脅O eXPreSSa do c6qiuge爪erdeiros.

Art. 18. No caso de morte do associado, O bene丘cio ser各pago a vi心va ou ao vi心vo, Se CaSados forem,

Ou a COmPanheira ou ao compa血eiro devidamente inscritos no caso de uni叙o est鉦el, e na細ta de un

Ou de o血0, aOS SeuS herdeiros legais, mediante o preenchimento de fomul鉦o espec綿co,

aoomp軸心如0ぬre印eC轟va doc耽皿enね9鉛.

Par各grafo血uco. O beneficio previsto nesta Se9脅O POder急tanb6m ser pngo ao executor do fu皿eral,

血dependente de gran de parentesco, medi紬te COmPrOVa9aO丘scal das despesas realizadas, e nO CaSO

de saldo positivo, a import鉦cia sera paga ao c6Ijuge/companheira(0) sobrevivente e, na Sua falta,

aos herdeiros legais,

Art. 19. No caso de morte de dependente, O beneficio sera pago diretamente ao associado/executor,

mediante o preenchimento de fom血鉦io espec純co acompanhado da respectiva documenta9aO.

Par怨rafo inco. No caso de casal de associados onde un dos vier a falecer, Ser各PagO SOmente ( 01)

Um pec血io por morte.

A巾・ 20. A concess豹do Aux揃o P6s-Morte, preSCreVera em Ol (un) ano a contar da data do 6bito.

SECÅ0 VⅡ

Do Aux鮪o S血istro

A競・ 2l. O Auxflio Sinistro constituiトSe-a em una import鉦cia, de紐1ida em cada caso pela Diretoria

Executiva, mediante relat6rio do Servi9O Social, a Ser Paga de una sd vez, des血ado a minimizar os
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Pr匂uizos materiais decorrentes de sinistro, devidamente comprovada, em im6ve宣　que sirva

exclusivamente como resid6ncia do associado, e de acordo com a extens欲) do sinistro.

§ 1O. O Conselho de Adminis仕ap為o fixara, POr reSOlu9aO, Periodicamente o valor m証血no do Aux亜o

Sinis億0.

§ 2O. Em situa9あde emerg合ncia ou calamidade p心blica e sendo considerivel o ndmero de associados

at血gidos, a Diretoria Executiva poder各empregar o mont狐te dos recursos correapondentes ao Aux王lio

Sinistro na aquisi9叙o e ou r印osi9肴O dos materiais considerados essenciais.

§　3。. No caso de perda ou d狐O de utensilios e aparelhos eletrodom6sticos considerados

indispens各veis, devera ser apresentado laudo/or9狐nentO de assistencia俺cnica autorizada ou nota

丘scれ

§ 4O. A Diretoria Executiva defini血, POr reSOlu9着o, O rol de utensilios e aparelhos eletrodomさsticos

COnSiderados indiapens缶veis para efeitos deste artigo.

SECÅ0 V重Ⅱ

Do Aux租io Sa血de

Art. 22. O Aux組io Sa寄de constituir-se-各em uma importancia, a Ser Paga de uma s6 vez, des血a(h a

minimizar as despesas com o tratanento de sadde, devidamente comprovadas atrav6s da apresenta確O

de notas fiscais e recibos, que naO forem cdbertos pelo Pl狐O de Sadde do benefici紅io, quando estas

despesas ultrapassarem o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) mensalidades do Soldado de

la classe, nO Periodo de 12 (doze) meses.

Par蒔rafo心nico. No caso do casal de associados , esta importancia ser狙berada somente para o que

se encontra em trat劉nento de sadde.

§ 1O. Para efeitos da concess各o do Auxflio Sa心de ser adotado as mesmas nomas utilizadas pelo

Plano de Sahde adotado pelo Estado de Santa Catarina.

§ 2O. As eventuais despesas de coparticipap叡) do Plano de Sa心de, n奮O integrar脅o o valor do beneficio

Previsto nesta Se9aO desde que sua cobr狐9a n赦) atiItja mont郷lteS que a垂tem OS COmprOmissos com a

necessidade de s心bsist台ncia dos associados e seus dependentes diretos.

§ 3O. O Conse皿o de Adrninis億a9aO五xar各por resoluc肴o, Periodicamente o valor do Auxilio Sadde.

Art. 23. Ser各considerado Auxilio Sadde:

a) O at(弧dimento prestado por Assistentes Sociais, bem como as ap6es por elas prestadas na Sede

da ABEPOM, CLINIPOM, Unidades da Policia Militar ou Bombeiro M址tar;

b) O atendimento prestado por Advogados (COntratados, eredenciados ou conveniados), em ap6es

COnSideradas de grande necessidade para a Sahde do Associado ou seu dependente legal,

inserido no caput do a正go 7O e §1O do Estatuto Social , na busca de direitos para obten辞O

de medicamentos ou tratamentos;
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C) A di財en9a de valor entre hospedagen de lazer e Sa同e nos Hotさis de Tr含nsito da ABEPOM,

nos casos de Associados ou seus dependentes legais, que estgiv em tratanent。 d。 Satde 。u

realizap欲} de exanes’devidamente co皿ProVados, eSte紬Xdio devefa §er autorizndo peIo

Servi9O de assistencia social;

d) O valor com Transporte para Associados e seus dependentes legais para tratanento de sa同e,

devera ser autorizado e controlado pelo servi9O de assistencia social e estara disponivel nos

Iocais onde a ABEPOM possua veiculos pr6prios des血ados a este血n, C喧regulanenta辞O

necess証a para este atend血ento, devera ser providenciada pe宣a D正etoria da ABEPOM.

Paragrafo血uco‥ O valor des血ado para estes atendimentos , devera ser preenc蘭o e controlado em

fom心証o pr6prio a fim de ser contalbilizado nas planilhas de prestapあde contas, Sendo este custo

mantido pela mensalidade associativa.

SECÅ0Ⅸ
Dos Procedimentos Para a ConcessゑO de Bene鯖cios

Art. 24. Para a concess釦dos Benefroios previstos neste Regulanento, a16m do preenchimento e

assina血a dos reapectivos fom心証os, OS asSOCiados dever盆o apresentar os seguintes docunentos:

I - Na hip6tese da Assistencia a Sahde:

a) Atestado medico ou odonto16gico;

b) Comprovante de despesas medicas ou odonto16gicas 0rescri辞O medica, nOtaS fiscais ou

鳩Cibos);

C) Comprov狐te de despesas com o funeral do d印endente;

d) Comprovante de despesas com locomo9at), alinenta9肴O, aquisi9奮O de medicanentos,

aparelhos corretivos’Paganento de consultas e de exames亘temap6es e clrurglaS;

e) Autoriza鈎O do IPREV, nO CaSO de tratamento fora do Estado.

り　Relat6rio do Servi9O Social da ABEPOM/CL工NIPOM

II - Na hip6tese da Assistencia a Sinistro:

a) Relat錆o do Servi9O Social da ABEPOM/CLENIPOM;

b) Boletim de ocoITf血a血mado pe】a guami徳o local do Co申o de Bombeiros M拙fu o叩eha

Comiss祭o Mulicipal de Defesa Civil;

C) Prova de propriedade ou posse do im6vel, que Serve de residencia do associado;

d) Fotografias do im6vel sinistrado;

e) Or9anento deta皿ado das obras e materiais necess壷os a recupera9aO do im6vel sinistrad。.

IⅡ - Na hip6tese de Assistencia Judici紅ia:

dy Recibo de hono重紅ios;

b) Comprov狐te Ou Or9amentO das custas e taxas j皿ciais.



ASSOCIACÅo BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

DE SANTA CATARiNA

Plano e RegulamentO de Benefroios e Servicos

b) Comprovante das despesas com tratamento autorizadas pelo 6rgあde sahde ao q血o

associado 6 vinc血ado - DSPS/IPREV;

C) Atestado medico ou decfara扇b do IPREV indic紬do e autorizando o的ねmento fora d。

Esぬdo;

d) ComprovaI鵬das despesas com調amento autorizado pelo IPREV.

e) Acompa血anento do processo pelo Servi9O Social da ABEPOM/CLENIPOM

V - Na hipdtese de A調n批o P6s-Morte:

a) Certidao de 6bito;

b) Certid看o de casamento, naSCimento, Ou Esc正tura de Uniao Estavel, atualizados.

C) Despesas com o funeral.

SECÅ0 Ⅹ

Do Ressarcimento

Art. 25. O ressarc血ento das assistencias financeiras serまreahaado em at6 24 (vinte e quatro)

ParCelas, ou em PraZO maior, dependendo das circunst鉦cias de cada caso, Obedecido os criterios de

garantia de retomo de癒nidos pela Diretoria Executiva.

§ 1O. A Diretoria Executiva, levando em couta as taKaS praticadas pelo mercado血狐Ceiro, fixara

Periodicamente os juros e demais encargos a incidirem sobre a assist台ncia ou audlio concedido.

A競・ 26. A criterio da Diretoria Executiva, em Cada caso, Observado o血dice de comprome血nento da

margem consignivel do associado’POder各ser exigide, a apreSenta9釦o de un avalista, COnfome

PreVisto nos crit証os de cobran9a da assistencia’Cabendo ao mesmo sald孤a divida do requerente no

CaSO, Onde n為o haja pagane鵬O.

ArL 27. Todas as operap6es decorrentes das assistencias ou aux組ios financeiros deve重ao ser

COnCedidas atravさs de cheque nominal, d印6sjto banc鉦o ou tran fe貢e皿Cia banc証a e皿患vor da

enddade, fima ou profissional credores do serv19O PreStado ou do material fomecido ao benefici鉦o,

Ou do prOprio requerente, quando apresentado quitapao da divida.

A請・ 28. A ABEPOM reserva-Se aO direito de obter tratanento, COnSulta, COmPra de equlPamentO e

O血OS, em melhores condi96es de pre9O e PagamentO’Salvo nas situa96es em que houver

especifica9欲) de ordem m6dica ou侮cnica.

CAPITULO IV

Dos Servicos

Art. 29. Os servi9OS Prestados pela ABEPOM s肴o:

I.　Assist台nciaJuridica;

II.　Fonoaudi6loga

lll.　NaturoIogia

Ⅳ・　Odo皿tolo料a;

V.　PsicoIogia
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VI.　Psicopedagogia

VⅡ.　Servi9O Social;

VHI.　Hotel deTransito;

Ⅸ.　Hoapital dos Mi軸弧es Estadrais;

X.　Convenios e outros serv19OS eVentuais.

ArL 30. A presta9奮O dos servi9OS discriminados no caput, fica subordinada as condie6es techicas,

admi重Iis億ativas e financeiras da ABEPOM, Sendo suas rotinas reg山adas media血e contratos fimados

Pela Diretoria Executiva.

§ 1 O. Para a utiliza9肴O dos servi9OS, OS asSOCiados estarao sttjeitos ao pagamento de taxas, fixadas pela

Diretoria Executva, quando da utilizapao dos mesmos.

§2O. Na eventualidade de ser criado o血O Servi9O , a Diretoria Executiva dever各expec血as nomas que

regular急o o novo serv19O.

TITULO m
Das Disposic6es Finais

Art. 3 1. A concessあde bene鱈cios e a presta9款) de servi9OS POderao ser suapensas para os associados

que estiverem inadimplentes com suas obriga96es perante a Associa辞O.

ArL 32. Os associados que se desligarem volu血tarianente da ABEPOM, POderao retomar ao quadro

SOCial na catngcha de associado con血buinte, nOS temOS do Art. 3O paragrafo 4O, do Estatuto Social

da ABEPOM, mediaI巾e o cunprim孤to das seguintes condi96es:

I - Paganento de Joiaつqujo valor dever各ser definido anualmente pelo Conselho de Administrapao,

POdendo a mesma ser parcelada em at6 doze (12) vezes;

II - Prazo de carencia de 60 (SeSSenta) dias para uti虹za9欲) dos bene鱈cios da ABEPOM.

Par縫rafo血ico. As condi95es estabelecidas neste artigo ser盆o aplicadas em dobro no caso de segmdo

Ou Subsequentes retomos.

Art 33. Este reg山anento e血a em vlgOr neSta data, reVOgadas as disposi96es em contr証o.

Lages, 31 de mar9O de 2019.
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