ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

Prezados Parceiros,
Comunicamos a V.S.ª que seguindo a nova filosofia de trabalho da ABEPOM,
estamos encaminhando os seguintes documentos, para que se formalize nossa parceria:
•
•
•
•
•

“Oferta de Serviços Odontológicos e/ou Radiológicas”,
“Diretriz Odontológica”,
“Tabela de Procedimentos Odontológicos”.
Ofício Prezado Parceiro e
Ofício Cirurgião Dentista

É imprescindível que a “OFERTA” contenha sua assinatura, se fazendo necessário
que todos os campos estejam preenchidos, além de uma cópia anexada de cada documento
solicitado neste documento.
Informamos aos interessados nesta parceria que será retido pela ABEPOM o valor da
taxa administrativa, equivalente à 8% (oito por cento) ao total de cada pagamento mensal
realizado por esta Associação ao profissional parceiro.
A “Diretriz Odontológica” recebeu algumas alterações, seguindo as exigências da
Secretaria de Administração - CONSIG, onde em todos os tratamento solicitados, se faz
necessário comprometer a margem do associado antes de iniciá-lo, verificada através de nosso
representante local, tanto nas CliniPOM’s quanto nas OPM’s .
Vale ressaltar ainda que, o início dos tratamentos só ocorrerá após análise de toda a
documentação após estarem nas mãos do “Setor de Odontologia” e a confirmação do mesmo
sobre esta parceria, chegando em nossa Sede Administrativa – ABEPOM, no seguinte
endereço – situada à Rua Allan Kardec, nº 157 – casa – Sede 2 - Agronômica – Fpolis./SC CEP 88.025-100.
Toda documentação necessária para a negociação de nossas parcerias está à
disposição para consulta e impressão se desejar, em nosso site.
No ensejo, desejando que nossa parceria continue coroada de êxito e sucesso,
externamos protestos de estima e consideração.
Florianópolis, 10 de Setembro de 2008.

Rogério Tagliari Hoffmann
Ten Cel Dent RR

Fernanda Philippi
Adm. De Serviços
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