
O associado da APAS-Osasco que usufruir de atendimento  normal em outras APAS 
pagará pela diferença de preços, comparada com a nossa rede credenciada.

Senhores associados, quando tiverem dificuldades no agendamento de consultas, exames e 
demais procedimentos, favor entrar em contato com a APAS-Osasco pelo telefone: 3682-0800.

Importante: Quando forem ao médico, levem os resultados dos exames anteriores, o nome 
dos remédios que fazem uso e informem se têm alergia a alguma medicação. Avisar sempre o 

médico e a enfermagem. 

As despesas gerais junto à associação  
(fora mensalidades) poderão ser descontadas 

no máximo conforme tabela abaixo:
Soldado a cabo: ............................. R$ 500,00
3º Sgt. à Asp. Of.: .......................... R$ 600,00
Ten. à Cel.: ................................... R$ 800,00
Pensionista: ................................... R$ 500,00

Gabinete Odontólogico e Drogaria

Desde 27 de agosto de 2010, somente são aceitos no quadro de sócios 
da nossa entidade, policiais - militares, com menos de 21(vinte e um 
anos), de carreira, conforme foi deliberado e decidido na assembléia 
geral do dia 26 de fevereiro de 2010. Os motivos já foram discutidos 
e exauridos em várias assembléias, além de amplamente divulgado 

em nossos periódicos. Fica aí o registro que todo e qualquer 
associado que porventura deseje sair ou ingressar em nossa entidade, 

terá que respeitar a regra em questão.

O gabinete odontológico se encontra 
funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Nossa drogaria funciona de segunda a sábado das 

7h às 21h. 

Todos os associados policiais militares e pensionistas que necessitarem 
e tiverem dificuldades na impressão de seus comprovantes de rendimen-
tos e demais documentos disponibilizados pelo: CIAF (Centro Integrado 
de Apoio Financeiro), da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Pau-
lo), antigo CDP (Centro de Processamento de Dados), poderão se dirigir 
a administração da APAS-Osasco, na sede da associação no horário de 

expediente, que nossos funcionários providenciará todos os meses a 
impressão de seus holerites e demais documentos.

IMPRESSÃO DE HOLERITES

Aqueles que ingressarem no quadro de inadimplência, 
conforme Art. 12º, 13º e 15º do estatuto, estarão sujeitos a 

suspensão de todos os benefícios oferecidos pela associação, 
devolução das carteirinhas, e, execução judicial.

Associado: 
Nossa Drogaria encontra-se funcionando 

normalmente de segunda a sábado das 7h às 
21h.

Nosso Gabinete Odontológico funciona de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h, com os 

melhores equipamentos e profissionais, à 
disposição dos associados. 

Aos associados antigos

 Aos nossos associados Conforme Artigo 15º, itens I, II, 
III, V, VI, VII, IX, X e XI, Art. 42º e 43º, só podem gozar 
dos benefícios da associação, aqueles que tiverem quitado 

a primeira mensalidade associativa.

Atendimento em outras Apas

Descontos 

APAS OSASCO  INFORMA

Lei 452 São Paulo. Conforme mantivemos contato com a CBPM 

nossa saída, obtivemos como resposta que poderíamos nos lamentar 
futuramente. Mas a realidade, demonstra que através da APAS-OSAS-

na CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, em quaisquer de suas unidades, 

encaminhamento através das pessoas que atendem na APAS-OSASCO. 
PORTANTO TODO POLICIAL MILITAR QUE DESEJAR SAIR 

FORA DA LEI 452 (QUE REGE A CAIXA BENEFICENTE), DEVE 
SE DIRIGIR A APAS E ENCAMINHAR SUA VONTADE PARA O 
NOSSO ADVOGADO (ISTO APÓS TER PEDIDO SUA SAÍDA NA 

PRÓPRIA CBPM). 
Todo policial militar, pode anexar a sua saúde mais uma rede de saúde, 

ou seja, o Hospital Cruzeiro do Sul e seus credenciados.
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