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CAPÍTULO IV 
Das Fontes de Recurso 

 
Art. 16º. São fontes de recurso para manutenção da Postal Saúde: 

I. A participação financeira paga pelos Associados de todas as categorias, na forma que vier a ser 

definida nos respectivos Regulamentos dos Planos ou Convênios de Adesão; 

 

CAPÍTULO III 
Dos Associados 

 
Art. 8º. Poderão ser Associados na Postal Saúde: 

... 

§ 1º. A opção para ingresso como Associado Beneficiário ou Associado Pensionista da Postal Saúde será 

condicionada ao preenchimento de Termo de Inscrição e à sua plena aceitação pela Postal Saúde, 

bem como pela concordância dos termos estabelecidos neste Estatuto Social e nos Regulamentos 

específicos, implicando, quando aplicável, na  

autorização para efetivação do pagamento de contribuição e de outras obrigações financeiras para o 

custeio dos planos de saúde em folha de pagamento, boleto bancário ou débito em conta-corrente. 

 

Art. 9º. Sem prejuízos de outros previstos em normas específicas, são direitos dos 

Associados Beneficiários e Associados Pensionistas:  

... 

IV. desligar-se da Postal Saúde, o que não os exime de quitar o pagamento de suas  

obrigações financeiras. 
 

Art. 10. Sem prejuízos de outros previstos em normas específicas, são deveres dos associados:  

... 

II. pagar, em dia, as obrigações financeiras devidas ao Postal Saúde; 

III. acatar as disposições estatutárias e regulamentares; 
 

Parágrafo Único - O não pagamento das obrigações financeiras enseja justa causa para 

exclusão do associado, observadas as regras de inadimplência definidas nos regulamentos dos 

Planos.  

 

Art. 13. A exclusão dos Associados dar-se-á por meio de ato administrativo da Diretoria 

Executiva, garantido um prazo mínimo de 10 dias para a apresentação de defesa por parte do interessado, 

para pleno direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa e, da decisão da Diretoria Executiva, 

caberá recurso ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 dias, contados da notificação da decisão, que 

poderá ser por via postal, pessoal ou edital. 

 

§ 1º. São hipóteses de exclusão dos Associados: 

I. inadimplência quanto aos valores devidos ao Plano a que estiver vinculado; 

 

CAPÍTULO V 
Do Atendimento 

 
Art. 18. A assistência à saúde será realizada em hospitais, clínicas, consultórios através 

de profissionais especializados, na forma e limites estabelecidos nos respectivos 

Regulamentos dos Planos, Normas de Benefícios e Convênio de Adesão. 
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