
                                                                                           

   
Prezado(a) Associado(a),  

Seguindo o que determina o artigo 25 inciso 1º do Estatuto Social da Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas. O Departamento de Esportes esclarece:  

Os Dependentes do Associado(a) classificam-se: 
Art. 25 – Associado dependente é aquele inscrito por associado relacionado no art. 17 e, por 
opção pessoal e requerida à Diretoria permanecerá no quadro associativo após falecimento do 
titular, mantidas as disposições estatutárias aplicáveis as demais categorias;  

§ 1º - São considerados dependentes do titular o(a) cônjuge ou o(a) companheiro(a), filhos(as) 
e enteados(as) e, seus descendentes até 2º grau, os(as) reconhecidos legalmente como 
portadores de qualquer defeito ou incapacidade, bem como os ascendentes e colaterais até 2º 
grau seus e do(a) cônjuge ou do(a) companheiro(a), exceto se cirurgião-dentista ou acadêmico 
de odontologia;    

Associado(a) para  freqüentar a Academia:  

 

Estar em dia com a mensalidade da APCD. 

 

Preencher ficha de inscrição no Departamento de Esportes. 

 

01 foto 2x2 ou 3x4. 

 

Atestado Médico de Cardiologista ou Clinico Geral (aptidão física), válido para o 
departamento por 01 ano (a contar da data de emissão do atestado médico).    

Dependente para freqüentar a Academia: 

 

Preencher ficha de inscrição no Departamento de Esportes (quem assina a ficha é o 
associado(a) da APCD). 

 

01 foto 2x2 ou 3x4. 

 

Xerox do RG do(a) associado(a) da APCD. 

 

Xerox da certidão de casamento e RG (esposo(a). 

 

Xerox da certidão de nascimento ou RG (filho(a). 

 

Xerox da certidão de nascimento ou RG do (pai ou mãe). 

 

Xerox da certidão de nascimento ou RG (irmão ou irmã). 

 

Xerox da certidão de nascimento ou RG (avô ou avó). 

 

Xerox da certidão de nascimento ou RG (neto ou neta). 

 

Atestado médico de Cardiologista ou Clinico Geral (aptidão física), válido para o 
departamento por 01 ano (a contar da data de emissão do atestado médico). 

 

Pagar taxa de inscrição no valor de R$ 15,00. 

 

O dependente que utilizar a academia pagará mensalmente o valor de R$ 25,00. Da 
seguinte forma: R$ 15,00 referente, à utilização da academia (cobrado pelo 
Departamento de Esportes) + R$ 10,00 referente, ao cadastramento (cobrado no boleto 
do associado pela Secretaria Social). 
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