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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 
PLANO: PLANO EMPRESARIAL - PRÉ-PAGAMENTO – PPP-NAC – ODONTO MASTER 

Reg. ANS: Nº. 435.917.01-8 
 

 
QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

 
UNIODONTO VALE DOS SINOS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA 
Endereço: Rua 1º de março, 217  Bairro: Centro 
Cidade: SÃO LEOPOLDO   UF: RS   
CEP nº: 93010-220 
Telefone: (51) 3591-3405   Fax: (51) 3589-7988 
CGC-MF: 03.264.151/0001.45  I.E.: Isento 
 
Cooperativa Odontológica, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob 
nº 40629-5. 
 
QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 
Pessoa Jurídica  
Razão Social/Nome Fantasia: 
CNPJ:  
Endereço:  
CEP:  
1. OBJETO 
1.1. O presente contrato tem por objeto a cobertura de serviços de assistência à saúde, de 
diagnóstico e terapia, para a segmentação assistencial Odontológica, de acordo com 
disposto no inciso I do art. 1º da Lei 9.656/98, com cobertura do rol de procedimentos 
odontológicos editado pela ANS, vigente à época do evento, no tratamento das doenças 
codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde, 10ª Revisão - CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS), aos 
beneficiários regularmente inscritos, na forma e condições desde instrumento. 
 
2. NATUREZA DO CONTRATO 
2.1. Este instrumento de contrato é jurídico empresarial, revestido de característica bilateral, 
gerando direitos e obrigações individuais às partes, na forma do disposto nos artigos 458 a 
461 do Código Civil e artigo 54 do CDC. 
 
3. NOME COMERCIAL E NÚMERO DE REGISTRO DO PLANO NA ANS. 
3.1. Nome comercial do plano: Odonto Master - Plano Pré-Pagamento – P.P.P 
3.2. Número de registro do plano na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS: Nº. 
435.917.01-8 
3.3. Número da Apólice – MASTER - _Nº.     /2019                   
 
4. TIPO DE CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 
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4.1. O presente contrato se caracteriza pela contratação coletiva empresarial.  
 
Parágrafo único: Poderão ser inscritos os dependentes legais dos usuários titulares. 
 
5. DA SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL DO PLANO DE SAÚDE 
5.1. A segmentação assistencial assegurada neste contrato é a definida para o plano 
odontológico, conforme rol de procedimentos e suas atualizações, divulgado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 
6. ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE 
6.1. A área geográfica de abrangência dos serviços ora contratados é caracterizada como 
Nacional.  
6.2. Atendimento em todo Território Nacional nas unidades da UNIODONTO. 
 
7. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
7.1. São usuários titulares os empregados, associados ou dirigentes inscritos pela 
CONTRATANTE. 
7.2. Podem ser inscritos como beneficiários dependentes as pessoas que façam parte do 
grupo familiar do beneficiário titular, assim entendidos: a) o cônjuge; b) o convivente, sem 
eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial; c) os filhos; d) o enteado, o 
menor sob a guarda por força de decisão judicial e o menor tutelado, que ficam equiparados 
aos filhos; e) os netos e bisnetos. 
7.3. O plano firmado para os dependentes não poderá ser diferente daquele em que o 
beneficiário titular estiver inscrito. 
7.4. A inclusão do beneficiário titular e respectivos dependentes será processada por meio 
da Proposta de Admissão que integra este contrato para todos os fins de direito. 
7.5. É assegurada a inclusão: I - do filho adotivo, menor de doze anos, com aproveitamento 
dos períodos de carência já cumpridos pelo usuário adotante; II - do cônjuge do usuário 
titular, com aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos por ele, quando contrair 
matrimônio durante a vigência deste contrato, e for inscrito no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar do evento. 
7.6. Ultrapassados os prazos previstos no item acima, os novos usuários cumprirão as 
carências integralmente indicadas como "carência posterior". 
7.7. O dependente que vier a perder a condição de dependência poderá assinar contrato em 
seu próprio nome, em até 30 (trinta) dias a contar da data da perda do direito como usuário 
dependente, aproveitando as carências já cumpridas para as coberturas deste contrato. 
7.8. Não será permitida nova inclusão de usuário dependente que tenha sido excluído deste 
contrato, podendo, contudo, contratar um plano em seu próprio nome (pessoa física), como 
titular, em até 30 (trinta) dias a contar da data de sua exclusão, aproveitando as carências já 
cumpridas para as coberturas deste contrato. 
 
Parágrafo primeiro: responde a Contratante pela veracidade dos dados fornecidos à 
Contratada, ficando sujeita à indenização por perdas e danos na hipótese de falsidade de 
informação, sem prejuízo de demais sanções legais. 
 
Parágrafo segundo: a Contratante entregará à Contratada, no momento de assinatura do 
presente contrato, lista de beneficiários e beneficiários dependentes, devendo a Contratante 
atualizar mensalmente os registros de inclusões e exclusões do plano.  
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Parágrafo terceiro: a Contratante se obriga a recolher as Carteiras expedidas pela 
Contratada, dos seus beneficiários desligados do Plano, abrangido pelo presente contrato, 
respondendo até a efetiva tradição à Contratada por qualquer prejuízo que a retenção das 
carteiras porventura acarretar.  
 
 
 
 
8. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 
8.1. A cobertura deste plano se refere aos serviços exclusivamente odontológicos previstos 
no Rol de Procedimentos Odontológicos e suas atualizações, instituído pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS. 
8.2. Estão cobertos pelo pagamento fixo (pré-pagamento), os seguintes procedimentos 
odontológicos: 
 
CONSULTAS  
CONSULTA ODONTOLÓGICA                              
CONSULTA ODONTOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE AUDITORIA 
CONDICIONAMENTO EM ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
URGÊNCIA  
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA                  
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA 24 HS            
CONTROLE DE HEMORRAGIA COM APLICAÇÃO DE AGENTE HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL 
CONTROLE DE HEMORRAGIA SEM APLICAÇÃO DE AGENTE HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL 
INCISÃO E DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO 
BUCO-MAXILO-FACIAL 
INCISÃO E DRENAGEM INTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO 
BUCO-MAXILO-FACIAL 
REDUÇÃO SIMPLES DE LUXAÇÃO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) 
REIMPLANTE DENTÁRIO COM CONTENÇÃO                  
SUTURA DE FERIDA EM REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL      
TRATAMENTO CONSERVADOR DE LUXAÇÃO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR-ATM 
TRATAMENTO DE ALVEOLITE                            
COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS                    
PULPECTOMIA 
PULPOTOMIA                                         
RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA/TRATAMENTO EXPECTANTE 
IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES PERMANENTES        
TRATAMENTO DE ABSCESSO PERIODONTAL AGUDO           
RECIMENTAÇÃO DE TRABALHOS PROTÉTICOS               
RADIOLOGIA  
LEVANTAMENTO RADIOGRÁFICO (EXAME RADIODÔNTICO)   
RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - BITE-WING              
RADIOGRAFIA OCLUSAL                                
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MANDIBULA/MAXILA (ORTOPANTOMOGRAFIA) 
RADIOGRAFIA PERIAPICAL                             
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 TESTES E EXAMES DE LABORATÓRIO 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM CITOLOGIA ESFOLIATIVA NA REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM MATERIAL DE BIÓPSIA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-
FACIAL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM PEÇA CIRÚRGICA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM PUNÇÃO NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 
PUNÇÃO ASPIRATIVA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL    
 PREVENÇÃO 
APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO                          
APLICAÇÃO DE SELANTE - TÉCNICA INVASIVA            
APLICAÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS        
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR                          
APLICAÇÃO TÓPICA DE VERNIZ FLUORETADO              
ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL 
CONTROLE DE BIOFILME (PLACA BACTERIANA)            
PROFILAXIA: POLIMENTO CORONÁRIO                    
TESTE DE FLUXO SALIVAR 
TESTE DE PH SALIVAR 
DESSENSIBILIZAÇÃO DENTÁRIA                         
ODONTOPEDIATRIA  
CONDICIONAMENTO EM ODONTOLOGIA                     
EXODONTIA SIMPLES DE DECÍDUO                       
PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO                        
TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO            
REMINERALIZAÇÃO                                    
IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES DECÍDUOS           
DENTÍSTICA  
FACETA DIRETA EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL          
RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA  - 1 FACE                  
RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 2 FACES                  
RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 3 FACES                  
RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 4 FACES                  
RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 1 FACE          
RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 2 FACES         
RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 3 FACES         
RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 4 FACES         
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL  1 FACE    
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL  2 FACES   
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL  3 FACES   
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL  4 FACES   
 ENDODONTIA 
REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO INTRACANAL               
REMOÇÃO DE NÚCLEO INTRARRADICULAR                  
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR             
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO BIRRADICULAR              
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO MULTIRRADICULAR           
TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO ENDODÔNTICA               
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TRATAMENTO ENDODONDICO DE DENTE COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR               
TRATAMENTO ENDODÔNTICO BIRRADICULAR                
TRATAMENTO ENDODÔNTICO MULTIRRADICULAR             
 PERIODONTIA 
AUMENTO DE COROA CLÍNICA                           
CUNHA PROXIMAL                                     
ENXERTO GENGIVAL LIVRE                             
ENXERTO PEDICULADO                                 
GENGIVECTOMIA                                      
GENGIVOPLASTIA                                     
RECONSTRUÇÃO DE SULCO GENGIVO-LABIAL               
RASPAGEM SUB-GENGIVAL/ALISAMENTO RADICULAR         
TUNELIZAÇÃO 
RASPAGEM SUPRA-GENGIVAL                            
 PRÓTESE 
COROA DE ACETATO EM DENTE DECÍDUO                  
COROA DE AÇO EM DENTE DECÍDUO                      
COROA DE POLICARBONATO EM DENTE DECÍDUO            
AJUSTE OCLUSAL POR ACRÉSCIMO                       
AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELETIVO               
COROA PROVISÓRIA COM PINO                          
COROA PROVISÓRIA SEM PINO                          
COROA TOTAL EM CERÔMERO                            
COROA TOTAL METÁLICA                               
NÚCLEO DE PREENCHIMENTO                            
NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO                            
PINO PRÉ FABRICADO 
REMOÇÃO DE TRABALHO PROTÉTICO                      
RESTAURAÇÃO METÁLICA FUNDIDA                       
COROA DE ACETATO EM DENTE PERMANENTE               
COROA DE AÇO EM DENTE PERMANENTE                   
COROA DE POLICARBONATO EM DENTE PERMANENTE         
CIRURGIA  
ALVEOLOPLASTIA                                     
AMPUTAÇÃO RADICULAR COM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA       
AMPUTAÇÃO RADICULAR SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA       
APICETOMIA BIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA 
APICETOMIA BIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA 
APICETOMIA MULTIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA 
APICETOMIA MULTIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO RETRÓGADA 
APICETOMIA UNIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA 
APICETOMIA UNIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA 
APROFUNDAMENTO/AUMENTO DE VESTÍBULO                
BIÓPSIA DE BOCA                                    
BIÓPSIA DE LÁBIO                                   
BIÓPSIA DE LÍNGUA                                  
BIÓPSIA DE MANDÍBULA                               
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BIÓPSIA DE MAXILA                                  
BRIDECTOMIA                                        
BRIDOTOMIA                                         
CIRURGIA PARA EXOSTOSE MAXILAR                     
CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR – BILATERAL         
CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR – UNILATERAL        
CIRURGIA PARA TORUS PALATINO                       
CIRURGIA PERIODONTAL A RETALHO 
EXÉRESE OU EXCISÃO DE CÁLCULO SALIVAR              
EXÉRESE OU EXCISÃO DE CISTOS ODONTOLÓGICOS         
EXÉRESE OU EXCISÃO DE MUCOCELE                     
EXÉRESE OU EXCISÃO DE RÂNULA                       
EXODONTIA A RETALHO                                
EXODONTIA DE PERMANENTE POR INDICACAO ORTODÔNTICA/PROTÉTICA 
EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL                         
EXODONTIA SIMPLES DE PERMANENTE                    
FRENULECTOMIA LABIAL                               
FRENULECTOMIA LINGUAL                              
FRENULOTOMIA LABIAL                                
FRENULOTOMIA LINGUAL                               
ODONTO-SECÇÃO                                      
REDUÇÃO CRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO DENTÁRIA        
REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO DENTÁRIA      
REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS / IMPACTADOS            
REMOÇÃO DE DENTES SEMI-INCLUSOS / IMPACTADOS       
TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS BUCO NASAL       
TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS BUCO SINUSAL     
TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERPLASIAS DE TECIDOS ÓSSEOS/CARTILAGINOSOS NA 
REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS DE TECIDOS ÓSSEOS/CARTILAGINOSOS NA 
REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DOS TUMORES BENIGNOS DE TECIDOS MOLES NA REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL 
TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA TUMORES ODONTOGÊNICOS BENIGNOS-SEM 
RECONSTRUÇÃO 
ULECTOMIA                                          
ULOTOMIA                                           
BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR                        
 
Parágrafo único: as atualizações do rol de procedimentos integrarão a cobertura pós-paga a 
que se refere à cláusula anterior, sendo acrescentada ao anexo deste instrumento. 
 
9. EXCLUSÕES DE COBERTURA 
9.1. Não estão cobertos pelo plano: 
a) as despesas com medicamentos prescritos para uso domiciliar; 
b) as despesas com serviços odontológicos executados em ambiente hospitalar, incluída a 
especialidade de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial; 
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c) as despesas com honorários de anestesistas (profissional médico), mesmo para pacientes 
com necessidades especiais; 
d) tratamento clínico ou cirúrgico experimental;  
e) tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto odontológico, ou não 
reconhecidos pelas autoridades competentes; 
f) casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 
competente. 
g) os serviços realizados por profissionais não cooperados, ressalvados os casos de 
urgência/emergência quando houver a impossibilidade de atendimento por profissionais 
cooperados ou contratados; 
h) os serviços não previstos expressamente neste instrumento; 
i) consultas e tratamentos realizados antes do início da cobertura ou do cumprimento das 
carências previstas; 
j) consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência; 
l) despesas não vinculadas diretamente à cobertura deste instrumento; 
m) renovação de restaurações para fins exclusivamente estéticos; 
n) tratamentos de endodontia sem indicação clínica, em especial para fins exclusivamente 
protéticos. 
o) serviços realizados por não cooperados; 
 
10. VIGÊNCIA  
10.1. O prazo de vigência deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, com início na data 
da assinatura do contrato. 
 
11. CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA 
11.1. O presente contrato tem renovação automática, por prazo indeterminado, a partir do 
vencimento do prazo inicial de vigência, não sendo cobrada qualquer taxa ou outro valor a 
título de renovação. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PERÍODOS DE CARÊNCIA  
Os usuários cumprirão os prazos de carência conforme abaixo: 
 
 

Procedimentos de Prazo Máximo 
Legal 

Prazo 
Contratado 

URGÊNCIA 24 horas 24 horas 
RADIOLOGIA 180 dias 24 horas 
CONSULTAS 180 dias 30 dias 

TESTES E EXAMES DE LABORATÓRIO 180 dias 30 dias 
PREVENÇÃO 180 dias 30 dias 
DENTÍSTICA 180 dias 30 dias 

ODONTOPEDIATRIA 180 dias 30 dias 
ENDODONTIA 180 dias 60 dias 
PERIODONTIA 180 dias 60 dias 

CIRURGIA 180 dias 180 dias 
PRÓTESE 180 dias 180 dias 
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12.1. Em caso de urgência/emergência, o prazo de carência não poderá exceder a 24 (vinte e 
quatro) horas. 
12.2. A contagem do prazo de carência se inicia na data da assinatura da proposta de 
adesão. 
12.3. Para contratos coletivos empresariais acima de 30 beneficiários, NÃO haverá 
carências. 
 
13. DOENÇAS E LESÕES PRÉ-EXISTENTES 
13.1. Não se aplica 
 
14. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
14.1. Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato, estará garantida a 
cobertura dos procedimentos abaixo, caracterizados como casos de emergência e urgência: 
 
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA                  
CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA 24 HS            
CONTROLE DE HEMORRAGIA COM APLICAÇÃO DE AGENTE HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL 
CONTROLE DE HEMORRAGIA SEM APLICAÇÃO DE AGENTE HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL 
INCISÃO E DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO 
BUCO-MAXILO-FACIAL 
INCISÃO E DRENAGEM INTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO 
BUCO-MAXILO-FACIAL 
REDUÇÃO SIMPLES DE LUXAÇÃO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (ATM) 
REIMPLANTE DENTÁRIO COM CONTENÇÃO                  
SUTURA DE FERIDA EM REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL      
TRATAMENTO CONSERVADOR DE LUXAÇÃO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR-ATM 
TRATAMENTO DE ALVEOLITE                            
COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS                    
PULPECTOMIA 
PULPOTOMIA                                         
RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA/TRATAMENTO EXPECTANTE 
IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES PERMANENTES        
TRATAMENTO DE ABSCESSO PERIODONTAL AGUDO           
RECIMENTAÇÃO DE TRABALHOS PROTÉTICOS               
 15.2. A OPERADORA assegurará o reembolso no limite das obrigações deste contrato, das 
despesas efetuadas pelo beneficiário com os procedimentos de urgência e emergencia, 
dentro da abrangência geográfica de cobertura do plano, nos casos exclusivos de urgência 
ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou 
credenciados pela OPERADORA. 
15.2.1. O reembolso será efetuado, no montante despendido pelo usuário, limitado aos 
valores da Tabela de Reembolso vigente à data do evento, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados da apresentação dos seguintes documentos originais, que posteriormente 
serão devolvidos, na hipótese de o pagamento não ser integral: 
a) requerimento preenchido em formulário próprio fornecido pela OPERADORA, solicitando 
o reembolso; 
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b) orçamento datado e assinado pelo cirurgião-dentista assistente, declarando todos os 
dados pessoais do USUÁRIO, diagnóstico, descrição e justificativa dos procedimentos 
realizados; 
c) recibo individualizado por procedimento, assinado pelo cirurgião-dentista assistente. 
15.2.2. O USUÁRIO perderá o direito de requerer o reembolso decorridos 12 (doze) meses 
da data do evento. 
15.2.3. A Contratada, quando da apresentação do pedido de reembolso e/ou ao término do 
tratamento, poderá realizar auditoria odontológica, submetendo o beneficiário a exame, 
como instrumento de controle técnico e operacional dos tratamentos, visando garantir a 
qualidade, a necessidade e a indicação clínica dos procedimentos odontológicos. 
Parágrafo primeiro: Os usuários não têm direito a livre escolha, podendo somente utilizar-se 
da rede de prestadores, dentro da área de abrangência, sendo esse atendimento exercido na 
modalidade de intercâmbio de acordo com o Sistema Uniodonto. 
Parágrafo segundo: Nas hipóteses de se encontrarem os beneficiários ou beneficiários 
dependentes em trânsito, os serviços que são objetos do presente contrato poderão ser 
prestados nas localidades onde funcionarem cooperativas odontológicas do Sistema 
Uniodonto.  
 
16. MECANISMOS DE REGULAÇÃO 
16.1. Todo e qualquer atendimento odontológico far-se-á mediante a apresentação da 
carteira de identificação expedida pela Contratada.  
16.2. A Carteira de Identificação a que se refere o caput da presente cláusula é documento 
pessoal dos beneficiários da Contratante, intransferível a terceiros, não conferindo qualquer 
outro direito além daqueles estipulados contratualmente. 
16.3. A utilização da Carteira de Identificação por terceiros, mesmo que sem o 
consentimento da Contratante ou de seus beneficiários, tornará a Contratante responsável 
pelas despesas indevidamente efetuadas, sendo os serviços odontológicos cobrados 
conforme Tabela Anexa.  
16.4. A Contratante, na hipótese de extravio da Carteira de Identificação de seus 
beneficiários, deverá, dentro de 48 horas contadas da perda do documento, comunicar à 
Contratada por escrito, responsabilizando-se pelas despesas de emissão de segunda via, 
estipulado no valor de R$  5,00  - (cinco reais), sem prejuízo do disposto no parágrafo 
segundo da presente cláusula, na hipótese de ação sua ou de seus beneficiários por culpa ou 
dolo.  
16.5. Para o atendimento odontológico previsto neste contrato, o BENEFICIÁRIO, verificando 
previamente o Manual do Beneficiário vigente, escolherá livremente o cirurgião-dentista 
integrante da rede CONTRATADA que atue na área de cobertura geográfica do plano, 
marcando dia e hora para consulta.  
16.6. O cirurgião-dentista lavrará orçamento dos atos odontológicos que deverão ser 
realizados, para que seja aprovado pela CONTRATADA, exceto nos casos de 
urgência/emergência em que o atendimento será imediato. A CONTRATADA se obriga a 
garantir o atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de um dia útil a partir 
do momento da apresentação do plano de tratamento. 
16.7. Aprovada a realização do tratamento, sua execução deverá ser agendada pelo 
BENEFICIÁRIO diretamente com o cirurgião-dentista que a propôs.  
16.8. A CONTRATADA, quando da apresentação do orçamento e/ou no término do 
tratamento, poderá realizar auditoria odontológica, submetendo o beneficiário a exame, 
como instrumento de controle técnico e operacional dos tratamentos, visando garantir a 
qualidade, a necessidade e a indicação clínica dos procedimentos odontológicos. 
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17. DA DIVERGÊNCIA TÉCNICA 
17.1. Havendo situações de divergências a respeito de autorização prévia, a definição do 
impasse ocorrerá através de junta constituída pelo cirurgião-dentista solicitante ou 
nomeado pelo beneficiário, por cirurgião-dentista auditor da CONTRATADA e por um 
terceiro escolhido de comum acordo entre o beneficiário e a CONTRATADA, cuja 
remuneração ficará a cargo da desta. 
 
17.2. DA DIVULGAÇÃO DA REDE 
17.3. Neste ato será entregue ao beneficiário o GUIA ODONTOLÓGICO editado pela 
CONTRATADA, informando a relação de seus prestadores, cirurgiões-dentistas cooperados, 
bem como a relação, com os respectivos endereços. 
Parágrafo primeiro: Nas hipóteses de se encontrarem os beneficiários ou beneficiários 
dependentes em trânsito, os serviços que são objetos do presente contrato poderão ser 
prestados nas localidades onde funcionarem cooperativas odontológicas do Sistema 
Uniodonto.  
Parágrafo segundo: As atualizações do guia odontológico estarão disponíveis ao beneficiário 
na sede da Contratada, através do serviço de tele-atendimento e na internet. 
 
18. FORMAÇÃO DE PREÇO 
O valor da contraprestação é em regime pré-estabelecido. Os valores previstos para a 
contraprestação foram fixados com base em cálculo levando-se em consideração os preços 
dos serviços colocados à disposição dos beneficiários, a freqüência média de utilização 
desses serviços, o prazo contratual, os procedimentos não cobertos, as carências, os limites 
e a carga tributária que hoje recai sobre as cooperativas. 
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 
19.1. Este contrato é regido pelo regime de pré-pagamento. 
19.2. Os valores previstos para a contraprestação fixa foram definidos com base nos preços 
dos serviços colocados à disposição dos usuários, a freqüência média de utilização desses 
serviços, o prazo contratual; os valores estabelecidos como remuneração dos serviços 
previstos na tabela referencial, foram definidos com base nos preços dos insumos e 
complexidade dos procedimentos. 
19.3. O valor da contraprestação, estabelecido previamente, é exigido em pré-pagamento 
obedecendo os prazos de carência, ou seja, a OPERADORA receberá o pagamento antes de 
iniciado ou completado o período em que os serviços são colocados à disposição dos 
usuários. 
19.4. Obriga-se a Contratante a pagar à Contratada na modalidade de pré-pagamento o 
valor referente à mensalidade de R$           por usuário inscrito. 
19.5 Obriga-se a Contratante, da mesma forma: 
I - a pagar o valor total referente à Participação no Plano de Pré-Pagamento, considerando o 
contingente integral de usuários, consoante discriminado na clausula anterior, por ocasião 
da assinatura do contrato.  
II - a pagar à Contratada o valor correspondente por usuário, estabelecido na Cláusula 19.4, 
sempre que houver novas inclusões, além da taxa de inscrição no valor de R$  5,00 (cinco 
reais) . 
19.6 Os pagamentos previstos nas cláusulas anteriores serão efetuados no décimo dia de 
cada mês diretamente a Contratada. NENHUM pagamento deverá ser efetuado diretamente 
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a cooperado ou prestador de serviço odontológico da Uniodonto Vale do Sinos por ocasião 
deste Contrato. 
19.7. A CONTRATADA poderá face ao inadimplemento de 01 (uma) ou mais faturas mensais, 
emitir duplicata de prestação de serviços correspondentes ao valor do debito, acrescida de 
atualização monetária correspondente ao período, juros moratórios de 12% ao ano e multa 
contratual de 2% sobre o valor do débito. 
Parágrafo Único: os beneficiários e beneficiários dependentes da Contratante não terão 
direito aos serviços aqui pactuados, caso não estejam regularmente em dia com suas 
obrigações.  
 
20. REAJUSTE 
 
20.1. Os valores das mensalidades serão reajustados anualmente pela variação do IGP-M 
(Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na falta 
deste, por outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período, desde 
que não infrinja norma legal, devendo ser comunicado à ANS - Agência Nacional de Saúde 
Suplementar em até 30 dias após sua aplicação. 
 
20.2. Caso seja verificado desequilíbrio econômico-atuarial do contrato, este será reavaliado. 
Parágrafo Único: O desequilíbrio é constatado quando o nível de sinistralidade da carteira 
ultrapassar o índice de 65% (sessenta e cinco por cento), neste caso haverá reavaliação do 
contrato. 
 
20.2.1. O índice para recomposição do preço por sinistralidade será apurado da seguinte 
forma:  
 

R = S - 1 
        Sm 
 
Onde:  
R: percentual de reajuste por sinistralidade, quando maior que zero 
S: percentual de sinistralidade do período anterior apurado (mínimo de 12 meses) 
SM: percentual de meta de sinistralidade apontada na cláusula 11.2.1.  

 
20.2.2.. Fica estabelecido que os valores das contraprestações relativos à posterior inclusão 
de beneficiários terão o primeiro reajuste integral na data de aniversário de vigência do 
presente contrato, entendendo-se como data base única, independente da data de inclusão 
do beneficiário. 
 
21. FAIXAS ETÁRIAS 
 
21.1. Este contrato não tem seus preços fixados por faixa etária, assim, não há alteração de 
valores das contraprestações em decorrência da idade dos usuários. 
 
22. REGRAS PARA INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PLANOS COLETIVOS 
 
22.1. Entende-se como plano de assistência à saúde de contratação coletiva por adesão, 
aquele que embora oferecido por pessoa jurídica para massa delimitada de Beneficiários, 
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vinculada à mesma, tenha adesão apenas espontânea e opcional de seus funcionários e 
dependentes. 
 
 
 
22.2. Das Condições de Permanência no Planos 
 
22.2.1. Do Demitido 
a) A CONTRATANTE assegura ao beneficiário titular que contribuir para o plano contratado, 
decorrente de seu vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de 
trabalho, sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário - e dos 
beneficiários dependentes a ele vinculados - nas mesmas condições de cobertura 
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma 
junto à CONTRATANTE o pagamento integral das contraprestações pecuniárias (artigo 30 da 
lei nº 9.656/98). O exonerado ou demitido deve optar pela manutenção do benefício no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após o seu desligamento.  
b) O período de manutenção da condição de beneficiário será de um terço do tempo de 
contribuição ao plano, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo 
de vinte e quatro meses. 
 
22.2.2. Do Aposentado 
 
a) A CONTRATANTE assegura ao beneficiário titular que se aposentar e que tiver contribuído 
para o plano contratado, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez 
anos, o direito de manutenção como beneficiário - e dos beneficiários dependentes a ele 
vinculados - nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma junto à CONTRATANTE o pagamento 
integral das contraprestações pecuniárias (artigo 31 da lei 9.656/98). O aposentado deve 
optar pela manutenção do benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o seu 
desligamento.   
b) Na hipótese de contribuição pelo então empregado, por período inferior a dez anos, é 
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de 
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do plano. 
c) Em caso de morte do titular, demitido ou aposentado, o direito de permanência é 
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano privado coletivo de assistência à saúde, 
nos termos do disposto neste contrato.  
d) O direito assegurado ao beneficiário, demitido ou aposentado, não exclui vantagens 
obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 
e) A condição de beneficiário assegurada deixará de existir, quando da admissão do 
beneficiário titular, demitido ou aposentado, em outro emprego. 
f) O beneficiário que não participar financeiramente do plano, durante o período que 
mantiver o vinculo empregatício não terá direito a permanência no plano contratado. 
 
23. CONDIÇÕES DE VINCULO DE BENEFICIÁRIO EM PLANOS COLETIVOS 
 
23.1. O presente plano destina-se a usuários titulares com ou sem vínculo empregatício e 
seus respectivos dependentes, da seguinte forma: 
a) com vínculo empregatício ativo: destinado a empregados ativos da contratante ou nas 
condições de sócio ou diretor; 
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b) com vínculo empregatício inativo: destinado a empregados da contratante, que estejam 
aposentados ou foram demitidos sem justa causa; 
c) sem vínculo empregatício: destinado a consumidores que tenham vínculo com a 
contratante diferente da relação trabalhista, como sindical ou associativa 
 
 
 
24. CONDIÇÕES DA PERDA DE BENEFICIÁRIO EM PLANOS COLETIVOS 
 
24.1. Haverá perda da qualidade de usuário titular e de seus dependentes no plano quando: 
a) Cessar o vínculo entre o usuário titular e a Contratante, ressalvando-se os casos previstos 
de situação de vínculo empregatício inativo nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98; 
b) O usuário titular solicitar a exclusão do plano; 
c) Automaticamente houver o cancelamento do plano; 
d) Do falecimento do usuário titular ou beneficiário. 
e) No caso de fraude e/ou simulação, devidamente comprovadas, por parte do usuário 
titular e/ou beneficiário da contratante, seja em benefício próprio ou de terceiros. 
 
25. RESCISÃO 
 
25.1. Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante comunicação de 
aviso prévio expresso e por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
responsabilizando-se pelos serviços e pagamentos exigíveis na fluência deste prazo, de 
acordo com a lista de beneficiários em vigor na época em que for dado o aviso prévio. 
25.2. A responsabilidade da Contratada, por quaisquer atendimentos, cessa de pleno direito 
quando da rescisão contratual.  
25.3. Independentemente do prazo aqui previsto, o descumprimento de qualquer das 
cláusulas contratuais por qualquer uma das partes implicará na rescisão do presente 
contrato, após notificação prévia, sujeitando-se o faltoso à responsabilidade por eventuais 
perdas e danos. 
25.4. É de responsabilidade do CONTRATANTE, no caso de rescisão deste contrato, recolher 
e devolver as respectivas carteiras de identificação, de propriedade da CONTRATADA. 
25.5. Se o contratante rescindir o presente contrato, unilateralmente, antes de expirado o 
prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses de vigência do contrato, incorrerá no pagamento 
do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade vigente. 
 
26. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1. Para os efeitos do contrato, são adotadas as seguintes definições: 
a) ACIDENTE PESSOAL: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, 
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente 
de toda e qualquer outra causa, torne necessário o tratamento médico. 
b) AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS): é a autarquia sob regime especial 
vinculada ao Ministério da Saúde, com atuação em todo território nacional, como entidade 
de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem à saúde 
suplementar. 
 
c) ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: área em que a operadora fica obrigada a garantir 
todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário 
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d) ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AMBULATORIAL: é aquele executado em consultório 
odontológico, cujos procedimentos não necessitam de anestesia geral. 
e) BENEFICIÁRIO: pessoa física inscrita no plano como titular ou dependente que usufrui os 
serviços pactuados em contrato ou regulamento. 
f) CÁLCULO ATUARIAL: é o cálculo com base estatística proveniente da análise de 
informações sobre a freqüência de utilização, perfil do beneficiário, tipo de procedimento, 
efetuado com vistas a manutenção do equilíbrio técnico-financeiro do plano e definição de 
mensalidades a serem cobradas dos beneficiários pela contraprestação. 
g) CARÊNCIA: o prazo ininterrupto, contado a partir do início de vigência do contrato, 
durante o qual os beneficiários não têm direito às coberturas contratadas. 
h) CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO: cédula onde se determina a identidade do 
beneficiário e código de inscrição.  
i) CATÁLOGO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS: relação, com os respectivos endereços, dos 
dentistas credenciados, clínicas, com destaque para os locais de atendimento de urgência e 
emergência. 
j) CID-10: é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 10ª revisão. 
k) CO-PARTICIPAÇÃO: é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário 
diretamente à operadora, após a realização de procedimento.  
l) CONSULTA: é o ato realizado pelo odontólogo que avalia as condições clínicas do 
beneficiário. 
m) CONTRATADA: operadora de plano de saúde que se obriga a garantir a prestação de 
serviços de assistência odontológica aos beneficiários do plano ora convencionado. 
n) CONTRATANTE: Nos planos individuais, pessoa física que contrata plano para si e/ou seus 
dependentes. Nos coletivos, pessoa jurídica de direito privado, que contrata plano de saúde 
para as pessoas que mantém uma relação empregatícia, associativa ou sindical. 
o) DEPENDENTE: pessoa física com vínculo familiar com o titular do plano de saúde, de 
acordo com as condições de elegibilidade estabelecidas no contrato. No plano individual 
titular e dependentes devem estar no mesmo plano. Nos planos coletivos titulares e 
dependentes podem estar no mesmo plano ou em planos diferentes de acordo com o 
estabelecido pela pessoa jurídica contratante. 
p) EVENTO: é o conjunto de ocorrências e/ou serviços de assistência odontológica que 
tenham como origem ou causa, o mesmo dano à saúde do beneficiário em decorrência de 
acidente pessoal ou doença. 
q) EXAME: é o procedimento complementar solicitado pelo dentista, que possibilita uma 
investigação diagnóstica, para melhor avaliar as condições clínicas do beneficiário. 
r) FRANQUIA: é o valor financeiro a ser pago pelo beneficiário diretamente ao prestador da 
rede credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço, por não ser 
responsabilidade contratual da operadora.   
s) MENSALIDADE: contraprestação pecuniária paga pelo contratante à operadora. 
t) ÓRTESE: acessório usado em atos cirúrgicos e que não substitui parcial ou totalmente 
nenhum órgão ou membro, podendo, ou não, ser retirado posteriormente. 
u) PRÓTESE: peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição parcial ou total de 
um órgão ou membro, reproduzindo sua forma e/ou sua função. 
v) PRIMEIROS SOCORROS: é o primeiro atendimento realizado nos casos de urgência ou 
emergência. 
x) PROCEDIMENTO ELETIVO: é o termo usado para designar qualquer ato odontológico não 
considerado de urgência e que pode ser programado. 



 
 

Rua 1º de março, CEP 93.010-210 São Leopoldo RS - Fone: (51) 3591.3405  
www.uniodontosinos.com.br 

15

y) TITULAR: nos planos individuais, considera-se titular a pessoa física que faz a adesão a 
plano de saúde em seu nome e de seu grupo familiar. Os incapazes são representados ou 
assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma do Código Civil, para exercer atos 
junto à operadora. Nos planos coletivos, considera-se titular a pessoa física que tem vínculos 
empregatícios, associativos ou sindicais com a pessoa jurídica contratante do plano.  
z) URGÊNCIA: consideram-se procedimentos de urgência, aqueles previstos no Anexo I da RN 
154/2007. 
 
27. ELEIÇÃO DE FORO 
 
27.1. Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATANTE para dirimir qualquer demanda sobre 
o presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
Parágrafo único: as dúvidas e eventuais omissões deverão ser resolvidas entre os 
contratantes e, quando necessário, serão objeto de aditamento contratual.  
 
27.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

São Leopoldo, 
 

 
 

CONTRATADA      CONTRATANTE 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Dr Marco Antonio Machado                                           
Presidente                    
CPF:157.291.330-49                                                        
 
                                                                                             TESTEMUNHA 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dr Luiz Francisco Monteiro Flores                           CPF: 
Vice-Presidente      
CPF: 004.599.680-68 
 
 
 
 
TESTEMUNHA       
 
______________________________ 
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