
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

 Como anos anteriores contratamos a Rede de Vacinação IMUNE, para a 

realização da CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE/2022. Para 

tanto, os usuários que desejarem se vacinar deverão fazer um agendamento 

com a Administração da APAS, via fone, e-mail ou pessoalmente até do dia 22 

de março de 2022, para que possamos confirmar o numero de doses a serem 

adquiridas, conforme contrato com a Empresa.

 A campanha será realizada em 19 e 20 abril, das 08:30 às 11:30 e das 

13:00 às 16:00 horas, na sede da APAS/Marília, na Rua Rio Grande do Sul n.º 

121, centro de Marília/SP.

 Para os associados de Garça e região, o local da realização das vacinas, 

será no  Consebs Lago Rua Fausto Floriano de Tolêdo n.º 945 - Williams, 

Garça/SP no dia 20 de abril, das 09:00 as 12:00 horas.

 Para os associados de Tupã e região, os associados(as) que desejarem 

se vacinar, solicitamos que entrem em contato com o Cap Pacheco na sede da 

2ªVIA PM e façam o agendamento. O ato vacinal será na sede da IMUNE em 

Tupã, na Rua Coroados n.º 757, centro Tupã no dia 19 de abril das 08:30 às 

17:00 horas. 

 Contamos com a colaboração dos associados da APAS/Marília, para que 

a campanha seja realizada com sucesso.

 Esclarecemos que o associado que agendar para tomar a vacina e NÃO 

COMPARECER ao ato, será cobrada o valor integral da vacina.

 Aqueles que manifestarem em tomar a vacina e comparecerem ao ato, 

dele será cobrado o fator moderador de 20%.
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Presidente



A V I S O S

 Estamos em fase final para deixar a disposição no site da APAS 

(www.apasmarilia.com.br), o boleto para pagamento por parte dos 

associados(as).

 Para tanto o associado(a) entrara no site e deverá se direcionar 

para a Area do Associado, onde com seu login e senha, encontrará a sua 

disposição o seu Boleto, para a impressão e efetuar o pagamento na rede 

bancaria.

 Esperamos que com mais esta preocupação da Diretoria seja 

sanada boa parte da inadimplência pois alguns alegam que o Boleto não 

chega para o devido pagamento.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 Mais uma vez vamos esclarecer aos associados(as) da 

APAS/Marília, para verificarem em seus holerites se houve o desconto em 

favor da associação.

 Quando identificar que não houve o desconto entrar em contato 

com a nossa Administração para ver o que está ocorrendo.

 Lembramos que os descontos em favor da APAS/Marília, ocorre em 

duas formas, uma é a mensalidade do socio e seus dependentes, a outra 

é a coparticipação quando utilizar o sistema, as vezes quando não há 

margem para este segundo desconto é emitido um boleto.

 Fiquem atentos as despesas pois elas estão disponibilizadas no site 

da APAS/Marília mensalmente para o conhecimento, basta acessar a 

Area do associado(a).



B O L E T O S   B A N C Á R I O S

Senhores Associados,

 Como já é de conhecimento geral, a nova sistemática de consignação em 

folha de pagamento trouxe muitas inovações e embaraços administrativos, 

dentre as quais o aumento da inadimplência.

 Por determinação da FEBRABAN, a partir de 01 de janeiro de 2016, 

todos os boletos bancários serão registrados pelo BANCO CENTRAL. Portanto, 

o pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência bancária dentro do 

prazo estipulado. Qualquer pagamento feito fora do prazo estará sujeito à 

cobrança de juros e correção nos termos da legislação vigente, além da 

possibilidade de se ter o nome incluído no SPC e SERASA.

 Esclarecemos que não será mais possível fazer a substituição de boleto 

bancário vencido sem a devida quitação. 

 Esclarecemos também que muitos associados tem um sistema bancário 

chamado DDA, no qual o associado tem que autorizar o pagamento se não o 

fizer também não será remetido pelo banco.

 

Esclarecimento:

 DDA é a sigla para Débito Direto Autorizado. Essa função permite que 

você visualize todos os boletos que estão sendo emitidos em seu CPF(devido 

todos estarem registrados pelo Banco Central), o beneficiário que tem esse 

sistema bancário ativo em sua conta bancaria não receberá mais o boleto 

físico(papel) e sim apenas o digital. Com esse sistema, é possível rastrear 

todos os boletos emitidos em seu CPF, permitindo assim o maior controle de 

suas finanças. 

 Quando o DDA foi lançado em 2009, a Febraban estimava poupar cerca 

de 2 bilhões de boletos que foram emitidos no ano de 2008, segundo a cartilha 

do DDA. 

 A maioria das instituições financeiras oferecem o serviço de DDA, mas é 

importante verificar se a sua conta tem essa função – e se é cobrado algo por 

ela. transtorno e aborrecimento na hora em que necessitar um atendimento 

médico.



Esclarecimentos DE GASTOS com a COVID-19

 No período da pandemia, APAS/MARÍLIA registrou 79 Internações, para tratamento da 

COVID-19. O gasto total ultrapassou R$ 3 milhões de reais. As internações com o tratamento 

da COVID-19 foram impactantes em nossa receita, onde tivemos que tirar recursos do nosso 

fundo de reserva, para poder cumprir os compromissos assumidos.


