
ASSocrAÇÃo poLrcIAL DE lsstsrnNclA socIAL
APAS

FANDADAEM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

nnsoluçÃo u" ot3/20J,6

Conforme deliberado em reunião de Diretoria Executiva, Conselho
Fj-sca1 e Conselho Del iberat ivo, de t8/05/20L6 (Ata t48),  nos
termos estatutár ios (Art igo 27 letras t \a" r  t tc",  \ \k/ ' ,  \ \1t '  e t tmt ' )  ,
a diretor ia baixa-se a presêÍrte resolução:

Os associados çfue ficarem inadimplentes por 60 (sessenta)
dias ou mais, serão excluídos do plano de saúde coletivo por
adesão disponibi l izado por esta Associação Pol ic ial  de
Assistência Social, ficando expresso çtuê deverão arcar com
os valores que permanecerem em atraso até a efetiva data da
exclusão';

Do acima, após todas as tentativas
restar infrutí feras; bem como sê
recebidos pela Associação Pol ic ial
terá aquele inadimplenÈe seu nomê no
os f ins de direi to, '

de neg:ociações e ainda
houver valores a sêrem

de Àss is tênc ia  Soc ia l ,
cadastro da SERjASA para

3. Esta resolução não se aplica aos usuários que se encontram
internados ou em efetivo tratamento de doenças que não possa
sofrer interrupções, devidamente comprovada e atestada pelo
prot ' issional médico que the assisÈe.

TaJ- procedimento encontra amparo EsÈatutário nos termos do artigro
L4 letras "â",  \ \b" e parágrafo único do Estatuto vigente,
registrado no 1o Ofic ial  de Registro de Títulos, Docunentos e
Civ i l  de  Pessoa Jur íd ica  de  Guaru lhos ,  sob  no  L47.968.

Guarulhos 18 de Maio de 2016.
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