ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA

Como fornecedor de serviços, a ABEPOM utiliza um limite de gastos que tem como base a margem
consignável do associado, ou seja, esse limite é calculado com base no valor que o associado tem
disponível para lançamento em folha de pagamento. Este limite já era utilizado para todos os serviços
da ABEPOM, tais como farmácias, serviços de psicologia, consultas no HPM, terapias, serviços de
radiologia e agora irá se expandir para o serviço de Odontologia. Essa medida é necessária para que a
ABEPOM tenha maior controle na utilização dos serviços prestados, e consequentemente, garantir o
retorno de seus investimentos nestas áreas.
Para minimizar os problemas no atendimento aos associados que possam sofrer restrições quanto
a esta nova política, a Intranet foi inteiramente ajustada a este novos parâmetros. No caso de
odontologia, o valor retirado do limite será o valor da parcela do orçamento. Portanto, a consulta
prévia da situação do paciente na Intranet e na área do Dentista é extremamente necessária.
Em caso de alguma restrição (não sendo possível lançar em folha de pagamento), é necessário que
o associado resolva a forma de como quitar o orçamento antes de realizar o tratamento. A ABEPOM
disponibiliza as opções de Débito em conta, Boleto Bancário ou Cartão de Crédito/Débito. Esta última
opção, teremos a máquina física em algumas CLINIPOMs, e também link na Minha ABEPOM do
Associado.
Para os associados que possuem pendência com a ABEPOM (situação já conhecida), é preciso que
ele regularize sua situação antes de utilizar qualquer outro serviço da ABEPOM.
Neste guia básico temos um demonstrativo de situações e ações para usuários da Intranet e
Profissionais de Odontologia referente às situações mencionadas e um exemplo de como o associado
efetua um pagamento de orçamento pela Minha ABEPOM. Salientamos que a forma correta de
conversar com o associado é fundamental para evitar um estresse entre o Atendimento, Associado e a
ABEPOM.

INTRANET
Recurso utilizado pela Administração da CLINIPOM, recepção ou Posto de
Atendimento.

Item de menu “Verificar Matrícula”

Associado liberado para uso dos serviços da ABEPOM. Salientamos que cada
associado possui um limite para uso, se houver limite insuficiente, o associado pode
solicitar o aumento de limite pela Minha ABEPOM ou entrar em contato com a ABEPOM,
CLINIPOM ou Posto de Atendimento mais próximo.
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Nesta situação o associado não possui margem liberada para lançarmos em folha de
pagamento e a ABEPOM não possui autorização para efetuarmos o débito em conta
corrente no Banco do Brasil. Clique no link disponível e solicite a liberação e informe ao
associado as ações necessárias para a liberação conforme instruções no link(Clique aqui).
Se o Associado for utilizar o serviço de odontologia, ele poderá somente realizar o
orçamento, definir a forma de pagamento e pagar pelo cartão de débito/crédito na
minha ABEPOM ou via boleto para prosseguir com o tratamento.

Nessa situação, dependendo do serviço a ser utilizado, é necessário realizar o
aumento do limite. O associado pode solicitar o aumento de limite pela Minha ABEPOM
ou entrar em contato com a ABEPOM, CLINIPOM ou Posto de Atendimento mais
próximo.
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Esse associado possui pendência com a ABEPOM, é necessário resolver essa
situação antes de utilizar qualquer outro serviço. O pagamento da pendência pode ser
efetuado com boleto ou cartão de crédito/débito através da Minha Abepom.
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Verificar Matrícula : Permissões
Ao verificar uma matrícula para utilização dos serviços, é preciso visualizar as
permissões de cada dependente. De acordo com a área de atuação(odontologia,
radiologia, farmácia,etc…) solicitada pelo Dependente, é necessário consultar se o
dependente possui esta área liberada para uso, pois evitará contratempo para ambos,
Profissional e dependente. As permissões são gerenciadas pelo Associado na Minha
ABEPOM ou pelo nosso Aplicativo Mobile.
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ODONTOLOGIA
Segue situações que ocorre ao verificar matrícula e ao realizar orçamento na
área utilizada pelos dentistas.

Item de menu “Verificar Matrícula”

Esse associado possui pendência com a ABEPOM, é necessário resolver essa situação
antes de utilizar qualquer serviço. O pagamento pode ser efetuado com boleto ou cartão
de crédito/débito. É necessário encaminhar o associado para o setor responsável para
atendimento do Associado.
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É necessário encaminhar o cliente para o setor de atendimento ao associado para
que seja definido a forma de pagamento do serviço. Deve-se agendar a consulta para
apenas realizar o orçamento e o pagamento pode ser efetuado com boleto(direto na
ABEPOM) ou cartão de crédito/débito pela Minha ABEPOM. O Associado deve entrar em
contato com a Clinipom/Posto de Atendimento no qual pertence. Essa definição é feita
de acordo com a cidade cadastrada no endereço do associado.

O orçamento poderá ser realizado normalmente, mas não será possível liberar por
ter um limite inferior à parcela mínima. O associado pode solicitar o aumento de limite
pela Minha ABEPOM ou entrar em contato com a ABEPOM , Clinipom ou Posto de
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atendimento mais próximo.

Associado liberado para uso dos serviços da ABEPOM. Salientamos que cada
associado possui um limite para uso, se houver limite insuficiente, o associado pode
solicitar o aumento de limite pela Minha ABEPOM ou entrar em contato com a ABEPOM ,
Clinipom ou Posto de atendimento mais próximo.

7

Verificar Matrícula : Permissões

Considerando que esta consulta em específico é realizada por um profissional em
odontologia, foi criado uma identidade visual para as áreas de Odontologia, Radiologia e
Clínica Odontológica.
Conforme destaque do DEPENDENTE TESTE, onde são visualizados os três ícones,
estes tem o objetivo de demonstrar que aquele dependente NÃO tem permissão de uso. É
necessário informar essa situação ao dependente para que ele solicite ao titular essa
liberação. Para consultar todas as áreas permitidas, clique no botão “15 Permissões”.
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Item de Menu “Orçamentos > Fazer orçamento”
Será abordado apenas aquelas situações atípicas.

Ao iniciar o orçamento e aparecer a informação com o valor máximo por parcela,
provavelmente o orçamento não poderá ser liberado com a forma de pagamento para
desconto de folha de pagamento. Será necessário selecionar o tipo de pagamentos como
outros. Definindo essa opção, o associado poderá pagar via cartão de crédito/débito na
minha ABEPOM ou via Boleto, ou ainda, solicitar aumento do limite.
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Se o associado possuir alguma pendência com a ABEPOM, o atendimento só poderá ser
realizado se for urgência, outras situações a pendência deverá ser quitada antes de qualquer
agendamento. Em situação emergencial, o orçamento somente poderá ser pago com BOLETO
BANCÁRIO OU OUTROS, contudo, o profissional deverá informar que o tipo de atendimento é de
emergência.

Para os orçamentos definidos como tipo de atendimento de Emergência, poderá ser
escolhido a forma de pagamento BOLETO BANCÁRIO (clique para visualizar o Guia de
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Emissão de Boletos Bancários Odontológicos) ou OUTROS (podendo ser pago no cartão
de crédito).
O orçamento será liberado após pagamento, sendo via Cartão ou Boleto Bancário,
esta opção de pagamento tem um prazo de 24 horas úteis para confirmação de pagamento.

A impressão do boleto é no modo carnê, e ao gerar será impresso três
boletos por página.
Clique aqui e confira o Guia de Emissão de Boletos Odontológicos.

11

Se o Associado não possuir autorização de débito e limite para parcelamento , ele só
poderá optar por selecionar outra forma de pagamento. O orçamento será liberado após
pagamento, sendo via Cartão ou boleto Bancário.

Se não houver nenhuma restrição, o associado poderá optar por efetuar o desconto em
folha ou definir outra forma de pagamento. Salientamos em caso de selecionar outra
forma de pagamento, o orçamento não é liberado imediatamente, pois o pagamento
deve ser antecipado.

Minha ABEPOM - Aumento de Limite e Pagamento com cartão
Área destinada ao associado que além de consultar seus descontos, o associado pode
solicitar o aumento de seu Limite e pagamento de orçamento odontológico em aberto com
Cartão de Crédito ou Débito via pagSeguro
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Aumento do Limite
Quando o associado possui um limite reduzido, a área contendo o limite fica
destacada em vermelho e aparece a opção “Solicite aumento de limite”.

Ao clicar neste item, é visualizado a tela abaixo. Informe o Motivo, uma pequena
descrição e o valor solicitado. Após este item, a ABEPOM irá liberar automáticamente ou
analisar a solicitação.

Após solicitação, é possível ver o status da solicitação clicando novamente em
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solicitar limite. A solicitação é permitida somente uma vez por mês e ano.

Pagamento com Cartão Crédito/Débito via PagSeguro
No menu, clique no item em destaque.

Será visualizado os orçamento pendentes para pagamento, podendo selecionar um ou
mais orçamentos. Selecione e clique em Prosseguir.
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No próximo passo será visualizado o total dos orçamentos selecionados , instruções
de pagamento e o botão “Prosseguir com o Pagamento”, ao clicar o usuário será
encaminhado para a página de pagamento.
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Após informar dados de login ou informações do cartão, o PagSeguro faz a validação
e redireciona para página de pagamento aprovado. É necessário aguardar o tempo limite
ou clicar no link “voltar para a loja” para realizar a liberação do orçamento pago.

Após este item, o processo é finalizado.

Florianópolis, 06/08/2018
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