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Ofício Circular ABEPOM                                                                                         
 
 
 Prezado Cirurgião(ã) Dentista, 
 

         A Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina - ABEPOM é uma entidade 
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia financeira e estatuto 
próprio.  

 

  Fundada em 1993 e possuindo em seus quadros mais de 50 mil associados, entre titulares e 
dependentes, a ABEPOM tem por finalidades: 

- Promover o bem estar social dos associados, sob a forma de benefícios e serviços; 

- Colaborar com a Polícia e Bombeiro Militar na elaboração da política de proteção a saúde e 
promoção social. 

 

Com base neste mister e visando ampliar o cabedal de benefícios e serviços disponibilizados 
aos associados, a ABEPOM está implantando o Formulário Odontológico para Auxílio Financeiro 
Indenizável para Tratamento Odontológico básico e especializado nos municípios onde a associação 
não ofereça estes serviços. Este auxílio financeiro tem por objetivo proporcionar tratamento 
odontológico aos associados e seus dependentes, mediante o parcelamento dos valores devidos em 
até 24 meses. Todavia, os valores a que faz jus o profissional ou clínica será repassado pela ABEPOM 
em uma única parcela, quando concluído o tratamento. 

 

Neste sentido, mediante a solicitação da Organização Policial e do Bombeiro Militar desse 
município, encaminhamos, em apenso, para vossa análise: 

- Cópia da diretriz que regula esta modalidade de auxílio financeiro;  

- Cópia da Tabela com os valores dos procedimentos odontológicos a serem praticados, e; 

- Termo de Oferta de Serviços Odontológicos. 

 

          No aguardo de vossa manifestação acerca desta futura parceria, apresentamos protestos de 
estima e consideração. 

 
 Cordialmente, 
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DIRETORIA EXECUTIVA DA ABEPOM 


