
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

I - QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA 

UNIODONTO DE LONDRINA – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.239.476/0001-44, registrada na Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS sob o nº 35.077-0, classificada na modalidade de cooperativa odontológica, com sede na cidade de Londrina-PR, à Rua Raposo 

Tavares nº 554, Vila Ipiranga, neste ato, representada na forma de seu estatuto, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

II - QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

(QUALIFICAÇÃO NA PROPOSTA DE ADESÃO) 

III – OBJETO 

O objetivo desse plano é propiciar ao CONTRATANTE, com opção de inclusão do grupo familiar, a prestação continuada de serviços de assistência 

odontológica, na forma do inciso I, do art. 1º da lei 9656/98 e de acordo com o rol de procedimentos odontológicos instituído pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, através da Resolução RN 154 de 5 de junho de 2007 e suas atualizações posteriores. 

IV - NATUREZA DO CONTRATO 

Contrato de adesão, bilateral, gerando direitos e obrigações para ambas as partes na forma do disposto nos artigos 458 e 461 do Código Civil Brasileiro, 

bem como sujeito às disposições do art. 54 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

V - NOME COMERCIAL E NÚMERO DE REGISTRO DO PLANO NA ANS 

Este plano está registrado na ANS com o nome comercial MASTER IF sob o número 434.518/01-5. 

VI – TIPO DE CONTRATAÇÃO: 

a) O presente contrato se caracteriza pela contratação individual; 

b) Em face de o CONTRATANTE ter a faculdade de incluir seus dependentes ou grupo familiar, este plano também é caracterizado como familiar. 

VII – TIPO DE SEGMENTAÇÃO 

Odontológica. 

VIII - ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA 

Grupo de Municípios - Estado do Paraná - Municípios: Londrina, Apucarana, Arapongas, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Cambé, Faxinal, 

Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Ivaiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Marilândia do Sul, Porecatu, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana. 

IX - ACESSO A LIVRE ESCOLHA DE PRESTADORES 

O atendimento será realizado exclusivamente pela rede cooperada de cirurgiões-dentistas da CONTRATADA, não conferindo o direito, em nenhuma 

hipótese, de reembolso de despesas odontológicas em razão da livre escolha, pelo USUÁRIO, de cirurgiões-dentistas não integrantes da rede, salvo as 

decorrentes de procedimentos de urgência/emergência nas condições previstas neste contrato (vide item URGÊNCIA/EMERGÊNCIA). 

X - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO DE BENEFICIÁRIOS 

a) Para efeito deste contrato, o contratante é o usuário titular. 

b) Podem ser inscritos como usuários dependentes, com grau de parentesco ou afinidade e dependência econômica em relação ao usuário titular: 



b.1. O cônjuge; 

b.2. Os filhos solteiros que permaneçam, comprovadamente, sob dependência econômica do CONTRATANTE; 

b.3. Os filhos solteiros até 24 anos incompletos, cursando, comprovadamente, curso superior; 

b.4. O enteado, o adotivo menor de 12 anos, o menor sob guarda por força de decisão judicial e o menor tutelado, que ficam equiparados aos filhos; 

b.5. O convivente havendo união estável, na forma da lei, desde que não exista concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial; 

b.6. Os filhos comprovadamente inválidos; 

b.7. O pai a mãe, o sogro, a sogra. 

c) É vedada a inclusão no presente contrato, de grupo familiar: irmão, cunhado, sobrinho ou outros residentes sob o mesmo teto familiar. 

d) O Plano firmado para os dependentes não poderá ser diferente daquele em que o CONTRATANTE estiver inscrito. 

e) A inclusão do CONTRATANTE e respectivos dependentes será processada por meio da Proposta de Adesão, que integra este contrato para todos os 

fins de direito. 

f) O dependente que vier a perder a condição de dependência poderá assinar contrato em seu próprio nome, em até 30 dias a contar da data da perda 

do direito como usuário dependente, aproveitando das carências já cumpridas. 

g) Não será permitida nova inclusão de usuário dependente que tenha sido excluído deste contrato, podendo, contudo, contratar um novo plano em seu 

próprio nome, como titular, em até 30 dias a contar da data de sua exclusão, aproveitando as carências já cumpridas para as coberturas deste contrato. 

h) Em se tratando de “Plano Casal”, os itens “b.2”; “b.3”, “b.4”; “b.6” e “b.7”   da Cláusula X não se aplicam a essa contratação, de modo que, caso 

queira o casal incluir seus dependentes ao plano, deverá firmar Plano Familiar, nos moldes oferecidos pela Cooperativa no mercado. 

 

XI - COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 

a) Compreende as coberturas previstas no art. 12, inc. IV da Lei n° 9.656/98, no art. 7° da Resolução CONSU n° 10/98 e no rol de procedimentos 

odontológicos relacionados na Resolução - RN nº 154, de 05.06.2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e suas alterações posteriores: 

 

URG ÊNCIA/E ME RGÊN CIA  

81000030  Consulta odontológica   

81000049  Consulta odontológica de Urgência 

81000057  Consulta odontológica de Urgência 24 horas  

82000468  Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial  

82000484  Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial  

85000787  Imobilização dentária em dentes decíduos 

85300020  Imobilização dentária em dentes permanentes 

85200034  Pulpectomia 

85200042  Pulpotomia 



85400467  Recimentação de trabalhos protéticos 

85200085  Restauração temporária/tratamento expectante 

82001650  Tratamento de alveolite  

85100048  Colagem de fragmentos dentários 

82001022  Incisão e drenagem extra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial  

82001030  Incisão e drenagem intra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial  

85300063  Tratamento de abscesso periodontal agudo 

82001251  Reimplante dentário com contenção - por elemento 

81000073  Consulta odontológica para avaliação técnica de auditoria   

82001499  Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial  

82001197  Redução simples de luxação de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM)  

82001642  Tratamento conservador de luxação da Articulação Têmporo-Mandibular – ATM 

 
RADIO LO GIA  

81000421  Radiografia periapical  

81000294  Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico) 

81000375  Radiografia interproximal - Bite-Wing  

81000383  Radiografia oclusal   

81000405  Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila - auxílio diagnóstico pré ou pós-procedimento cirúrgico  

 
TEST E S E  E XA ME S DE  LAB ORATÓRIO  (exame labor a tor i al  n ão  in cluíd o)  

84000228  Teste de capacidade tampão da saliva 

84000244  Teste de fluxo salivar  

84000252  Teste de PH salivar  

81000111  Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa na região buco-maxilo-facial  

81000138  Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia na região buco-maxilo-facial  

81000154  Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região buco-maxilo-facial  

81000170  Diagnóstico anatomopatológico em punção na região buco-maxilo-facial 

 
PR EVENÇÃO /ORIENTAÇÃ O HIG IENE BUCA L/ATIVI DADE E DUCATIVA  

84000198  Profilaxia: polimento coronário 

84000090  Aplicação tópica de flúor - até 14 anos 

84000163  Controle de biofilme (placa bacteriana) 

84000139 Atividade educativa em saúde bucal 



87000016 Atividade educativa em odontologia para pais e/ou cuidadores de pacientes com necessidades especiais 

87000024 Atividade educativa para pais e/ou cuidadores 

 
ODONTO PE DIATRIA  

84000112  Aplicação tópica de verniz fluoretado  

84000074  Aplicação de selante de fóssulas e fissuras  

84000058  Aplicação de selante - técnica invasiva dentes - permanentes  

84000031  Aplicação de cariostático 

84000201  Remineralização  

85100137  Restauração em ionômero de vidro - 1 face 

85100145  Restauração em ionômero de vidro - 2 faces  

85100153  Restauração em ionômero de vidro - 3 faces 

85100161  Restauração em ionômero de vidro - 4 faces 

83000020  Coroa de acetato em dente decíduo 

87000040  Coroa de acetato em dente permanente 

83000046  Coroa de aço em dente decíduo 

87000059  Coroa de aço em dente permanente 

83000062  Coroa de policarbonato em dente decíduo 

87000067  Coroa de policarbonato em dente permanente 

83000127  Pulpotomia em dente decíduo 

83000151  Tratamento endodôntico em dente decíduo  

83000089  Exodontia simples de decíduo 

81000014  Condicionamento em odontologia - máximo três 

87000032 Condicionamento em odontologia para pacientes com necessidades especiais - máximo três 

 
DENTÍ STICA  

85100099  Restauração de amálgama - 1 face 

85100102  Restauração de amálgama - 2 faces 

85100110  Restauração de amálgama - 3 faces 

85100129  Restauração de amálgama - 4 faces 

85100196  Restauração em resina fotopolimerizável - 1 face 

85100200  Restauração em resina fotopolimerizável - 2 faces 

85100218  Restauração em resina fotopolimerizável - 3 faces 

85100226  Restauração em resina fotopolimerizável - 4 faces 



85100064  Faceta direta em resina fotopolimerizável  

85400025  Ajuste oclusal por desgaste seletivo 

85400017  Ajuste oclusal por acréscimo 

 
ENDO DONTIA  

85200166  Tratamento endodôntico unirradicular  

85200140  Tratamento endodôntico birradicular  

85200158  Tratamento endodôntico multirradicular  

85200115  Retratamento endodôntico unirradicular  

85200093  Retratamento endodôntico birradicular  

85200107  Retratamento endodôntico multirradicular  

85200123  Tratamento de perfuração endodôntica  

85200077  Remoção de núcleo intrarradicular  

85400505  Remoção de trabalho protético 

85200050  Remoção de corpo estranho intracanal  

85200131  Tratamento endodôntico de dente com rizogênese incompleta - máximo 3 

 
PE RIODONTIA  

85300047  Raspagem supra-gengival 

85300039  Raspagem sub-gengival/alisamento radicular 

85300012  Dessensibilização dentária 

82000921  Gengivectomia 

82000948  Gengivoplastia  

82000212  Aumento de coroa clínica 

82000336  Cirurgia odontológica a retalho 

82000557  Cunha proximal  

82001073  Odonto-secção 

82000069  Amputação radicular sem obturação retrógrada  

82000050  Amputação radicular com obturação retrógrada 

 
PR ÓTE SE  

85400556  Restauração metálica fundida - inclui peça protética - dentes posteriores permanentes 

85400220  Núcleo metálico fundido - inclui peça protética - dentes permanentes com tratamento endodôntico prévio 

85200026  Preparo para núcleo intrarradicular  



85400211  Núcleo de preenchimento  

85400076  Coroa provisória com pino 

85400084  Coroa provisória sem pino 

85400114  Coroa total em cerômero - inclui peça protética - dentes permanentes anteriores (incisivos e caninos)  

85400149  Coroa total metálica - inclui peça protética - dentes permanentes posteriores (pré-molares e molares) 

 
C IRURGIA  

82000832  Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética 

82000875  Exodontia simples de permanente 

82000816  Exodontia a retalho 

82000859  Exodontia de raiz residual 

82000034  Alveoloplastia  

82001707  Ulectomia  

82000255  Biópsia de lábio 

82000239  Biópsia de boca  

82000263  Biópsia de língua 

88000133  Biópsia de glândula salivar 

82000271  Biópsia de mandíbula 

82000280  Biópsia de maxila 

82001103  Punção aspirativa na região buco-maxilo-facial  

82000190  Aprofundamento/aumento de vestíbulo 

82001154  Reconstrução de sulco gengivo-labial 

82000395  Cirurgia para torus palatino 

82000352  Cirurgia para exostose maxilar  

82000387  Cirurgia para torus mandibular - unilateral  

82000360  Cirurgia para torus mandibular - bilateral 

82000182  Apicetomia unirradiculares sem obturação retrógrada 

82000174  Apicetomia unirradiculares com obturação retrógrada 

82000085  Apicetomia birradiculares sem obturação retrógrada 

82000077  Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada 

82000166  Apicetomia multirradiculares sem obturação retrógrada 

82000158  Apicetomia multirradiculares com obturação retrógrada 

82000883  Frenulectomia labial  



82000905  Frenulotomia labial  

82000891  Frenulectomia lingual 

82000913  Frenulotomia lingual 

82000298  Bridectomia 

82000301  Bridotomia  

82001286  Remoção de dentes inclusos/impactados 

82001391  Retirada de corpo estranho oroantral ou oronasal da região buco-maxilo-facial 

82001634  Tratamento cirúrgico para tumores odontogênicos benignos - sem reconstrução 

82001588  Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial 

82001596  Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial  

82001618  Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na região buco-maxilo-facial  

82000743  Exérese de lipoma na região buco-maxilo-facial 

82000786  Exérese ou excisão de cistos odontológicos  

82000808  Exérese ou excisão de rânula  

82000794  Exérese ou excisão de mucocele  

82000778  Exérese ou excisão de cálculo salivar 

82001715  Ulotomia  

82001170  Redução cruenta de fratura alvéolo dentária 

82001189  Redução incruenta de fratura alvéolo dentária 

82001510  Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal  

82001529  Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal 

 
b) Serão também considerados cobertos por este plano os honorários e materiais utilizados pelo cirurgião-dentista quando, por imperativo clínico, for 

necessária estrutura hospitalar para a realização de procedimentos listados no Rol de Procedimentos Odontológicos vigente à época do evento. 

 

XII - EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Respeitadas as coberturas mínimas obrigatórias previstas no artigo 12 da Lei nº 9656/98 e no rol de Procedimentos Odontológicos editados pela ANS, 

este contrato não dá cobertura para: 

a) fornecimento de medicamentos prescritos para uso domiciliar; 

b) os procedimentos buco-maxilares constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento e suas despesas hospitalares; 

c) as despesas com internação hospitalar oriundas da realização de procedimentos odontológicos que, não fosse por imperativo clínico, seriam 

executados em consultório; 

d) despesas com honorários de anestesista (profissional médico); 

e) tratamento com serviços realizados por não cooperados (fonoaudiólogo, protético, fisioterapeuta); 



f) renovação de restaurações sem indicação clínica e/ou troca de restaurações para fins estéticos; 

g) despesas com aquisição de componentes para execução de implantes e seus acessórios protéticos; 

h) tratamentos de endodontia sem indicação clínica, em especial para fins exclusivamente protéticos; 

i) consultas e tratamentos realizados antes do início da vigência da cobertura ou do cumprimento das carências previstas neste contrato; 

j) qualquer atendimento quando não houver a correta identificação do usuário. 

XIII – VIGÊNCIA 

O prazo mínimo de vigência deste contrato é de 12 meses, com início na data de sua assinatura ou na data do pagamento da primeira mensalidade, a 

que ocorrer primeiro. 

XIV - CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA 

O presente contrato tem renovação automática, por prazo indeterminado, a partir do vencimento do prazo inicial da vigência, não sendo devido 

qualquer valor a título de renovação. 

XV - RESCISÃO/SUSPENSÃO DO CONTRATO 

a) Após o decurso do prazo mínimo inicialmente contratado, faculta-se ao CONTRATANTE a denúncia unilateral deste contrato, mediante comunicação 

por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus. Para promover a denúncia, o CONTRATANTE deverá estar em dia com suas 

obrigações financeiras. 

b) Durante a vigência do aviso prévio para a rescisão contratual, não será admitida inclusão e/ou exclusão de usuários. 

c) A rescisão deste plano, por qualquer motivo, implicará no automático cancelamento do plano para os usuários inscritos, ressalvas as regras de 

migração para plano Individual/Familiar. 

d) A simples exclusão do titular do plano não extingue o contrato, ficando assegurada aos dependentes inscritos no plano a manutenção das mesmas 

condições contratuais, desde que assumam as obrigações decorrentes. 

e) O eventual término da vigência deste contrato, por qualquer que seja o motivo, não causará alteração ou prejuízo em relação aos serviços 

odontológicos em andamento, referentes aos orçamentos aprovados até a data da denúncia, aos quais se aplicarão integralmente os dispositivos do 

contrato até em então vigente. 

f) O contrato somente poderá ser RESCINDIDO/SUSPENSO pela CONTRATADA em caso de fraude ou o não-pagamento de mensalidade por período 

superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o CONTRATANTE seja comprovadamente 

notificado até o 50° dia de inadimplência. 

g) Antes do término do prazo mínimo de permanência previsto neste contrato e desde que tenham sido utilizadas de quaisquer das coberturas e, 

havendo denúncia do presente contrato pelo CONTRATANTE, com prévia notificação de 30 (trinta) dias, sujeitar-se-á ao pagamento da MULTA 

correspondente a 20% (vinte por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do prazo contratual, sem prejuízo do resgate de 

quaisquer débitos pendentes. Por outro lado, caso não tenham sido utilizadas as coberturas previstas, faculta-se ao USUÁRIO denunciar o presente 

contrato sem ônus. Nesse caso, para que seja efetivada a denúncia, deverá o USUÁRIO estar em dia com suas obrigações financeiras. 

XVI – CARÊNCIA 

a) Os usuários cumprirão os prazos de carências conforme abaixo: 

PROCEDIMENTOS    PRAZO 



Diagnóstico    90 dias 
Radiologia     90 dias 
Prevenção e Saúde Bucal   90 dias 
Dentística     90 dias 
Periodontia    90 dias 
Endodontia    90 dias 
Cirurgia     90 dias 
Urgência e Emergência   24 horas. 
 

b) Os prazos de carências acima serão contados do início da data de assinatura deste contrato, da assinatura da Proposta de Adesão e/ou da data do 

primeiro pagamento da mensalidade, valendo a hipótese que primeiro ocorrer. 

c) O período de carência também será cumprido pelo dependente posteriormente inscrito no plano, contado da data de ingresso, com a sua respectiva 

inscrição. 

d) Ao recém-nascido inscrito no prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento e para o filho adotivo de até 12 (doze) anos de idade, será considerado o 

período de carência já cumprida pelo CONTRATANTE. 

XVII - DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES 

Não há cobertura parcial temporária ou agravo na contraprestação em razão de doença ou lesão preexistente à contratação. 

XVIII - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA   

a) Decorridas 24 horas da vigência do contrato, estará garantida a cobertura dos procedimentos abaixo, caracterizados como casos de emergência e 

urgência: 

a.1 - Curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial; 

a.2 - Curativo em caso de odontalgia aguda /pulpectomia/necrose 

a.3 - Imobilização dentária temporária; 

a.4 - Recimentação de trabalho protético; 

a.5 - Tratamento de alveolite; 

a.6 - Colagem de fragmentos; 

a.7 - Incisão e drenagem de abscesso extra-oral; 

a.8 - Incisão e drenagem de abscesso intra-oral; 

a.9 - Reimplante de dente avulsionado. 

b – A CONTRATADA assegurará o reembolso no limite das obrigações deste contrato, das despesas efetuadas pelo CONTRATANTE com os procedimentos 

listados acima, dentro da área abrangência geográfica da cobertura do plano, nos casos exclusivos de urgência e emergência, quando não for possível a 

utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados. 

c – O reembolso será efetuado, no montante despendido pelo usuário, limitado aos valores da TABELA DE ATOS ODONTOLÓGICOS, vigente à data do 

evento, no prazo máximo de 30 dias, contados da apresentação dos seguintes documentos originais, que posteriormente serão devolvidos, na hipótese 

do pagamento não ser integral: 

c.1- requerimento preenchido em formulário próprio fornecido pela CONTRATADA, solicitando o reembolso; 



c.2 - orçamento datado e assinado pelo cirurgião-dentista assistente datado do dia do evento, declarando todos os dados pessoais do usuário, 

diagnóstico, descrição e justificativa dos procedimentos realizados; 

c.3 - recibo assinado pelo cirurgião-dentista assistente, acusando o recebimento dos valores combinados. 

d– prescreve em 1 (um) ano o prazo para o beneficiário apresentar os documentos exigidos, para exercer o direto de reembolso 

e - Caso a CONTRATADA não efetue o reembolso dentro do prazo estipulado, deverá fazê-lo atualizando monetariamente o seu valor a partir da data do 

protocolo do requerimento, com base no IGP-M/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo. 

XIX - MECANISMO DE REGULAÇÃO 

a- Os usuários obrigam-se a fornecer ao prestador de serviço o documento de identidade e o cartão de identificação emitido pela CONTRATADA. 

b- Para atendimento dos procedimentos cobertos, o usuário marcará consulta com um dos cirurgiões-dentistas cooperados que atue na área de 

cobertura geográfica do plano, que, em formulário próprio, indicará os atos odontológicos que deverão ser realizados e o entregará ao usuário, para que 

seja levado á CONTRATADA para aprovação, exceto nos casos de urgência/emergência em que o atendimento será imediato. 

c- A CONTRATADA, quando da apresentação do formulário com os procedimentos a ser executados e/ou no término do tratamento, poderá realizar 

auditoria odontológica, submetendo o usuário a exame, como instrumento de controle técnico e operacional dos tratamentos, visando a garantir a 

qualidade, a necessidade e a indicação clínica dos procedimentos odontológicos. 

d– A CONTRATADA se obriga: 

d.1 – Quando solicitada, fornecer ao usuário laudo circunstanciado, bem como, cópia de toda a documentação relativa às questões de impasse que 

possam surgir no curso do plano, decorrente da utilização dos mecanismos de regulação; 

d.2 – Garantir o atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de l (um) dia útil, a partir do momento da solicitação, para a definição dos 

casos de aplicação das regras de regulação, ou em prazo inferior quando caracterizada a urgência;  

d.3 – Garantir, no caso de situações de divergências a respeito de autorização prévia, a definição do impasse através de uma junta constituída pelo 

Cirurgião-Dentista solicitante ou nomeado pelo usuário, por Cirurgião-Dentista auditor da CONTRATADA e por um terceiro escolhido de comum acordo 

pelos dois profissionais acima, cuja remuneração ficará a cargo da CONTRATADA. 

e – Neste ato é entregue ao CONTRATANTE o manual do usuário elaborado pela CONTRATADA, informando a relação dos seus prestadores, cirurgiões-

dentistas cooperados, podendo também esta relação ser consultada através da Internet no endereço http//www.uniodontolondrina.com.br. 

XX – CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO 

Perderão a qualidade de beneficiários do plano: 

a – o usuário que, por qualquer motivo, deixar de atender as condições exigidas para sua inscrição; 

b - Por exclusão de Dependente promovida pelo CONTRATANTE; 

A extinção do vínculo do titular com a CONTRATADA não extingue o presente contrato, ficando assegurado aos dependentes já inscritos o direito à 

manutenção das mesmas condições contratuais, desde que assumam as obrigações decorrentes. 

XXI – FORMAÇÃO DO PREÇO 

a - Os valores previstos para a contraprestação definidos na Proposta de Adesão, foram fixados com base em cálculo atuarial levando-se em 

consideração os preços dos serviços colocados á disposição dos usuários, a freqüência média de utilização desses serviços (índice máximo de 75%), o 



prazo contratual, os procedimentos não cobertos, as carências, os limites, valor e/ou percentual de co-participação e a carga tributária que hoje recai 

sobre as cooperativas, assim, qualquer alteração desses itens ensejará adequação dos valores. 

b – O valor da contraprestação, estabelecido previamente, é exigido em pré-pagamento, ou seja, a CONTRATADA receberá o pagamento antes de 

iniciado ou completado o período em que os serviços são colocados á disposição dos usuários. 

XXII – PAGAMENTO DE MENSALIDADE 

a – O CONTRATANTE por si e seus dependentes e agregados inscritos neste contrato, obriga-se a pagar à CONTRATADA, para cada usuário os valores da 

contraprestação mensal e da inscrição descritos na Proposta de Adesão. 

b - Todos os pagamentos abrangendo a Mensalidade, a Inscrição e os serviços odontológicos complementares, assim considerados os demais 

procedimentos não contemplados na cobertura contratual, serão realizados diretamente à CONTRATADA e/ou aos bancos participantes do sistema de 

compensação, não tendo o cooperado ou qualquer outro prestador credenciado autorização para recebimento ou negociação de valores em nome da 

CONTRATADA. 

c- A inclusão e/ou exclusão de usuário provocará o automático reenquadramento na faixa correspondente ao número de participantes do plano 

contratado, de acordo com a TABELA DE PREÇOS, relativa à fixação do valor da mensalidade. 

d - A redefinição da Mensalidade decorrente da alteração do número de participantes corresponderá aos valores indicados na TABELA DE PREÇOS 

vigente à época. 

e - O valor das mensalidades será devido em parcelas mensais e consecutivas. 

f - Os pagamentos da primeira Mensalidade e do valor de inscrição serão realizados no dia da assinatura da Proposta de Adesão. 

g - Se por qualquer motivo o CONTRATANTE não receber, até 5 (cinco) dias antes do vencimento, documento que lhe possibilite realizar o pagamento da 

sua obrigação, deverá solicitá-lo à CONTRATADA, evitando sujeitar-se às conseqüências da mora. 

h - O atraso no pagamento dos valores contratuais, implicará na cobrança de multa de 2% (dois por cento) do valor do débito, devidamente corrigido 

pelo IGP-M/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo e acrescido e juros de mora de 0,033% (trinta e três centésimo por cento ao dia).   

XXIII – REAJUSTE 

a - Os valores contratuais sofrerão reajustes financeiros anuais, na data de aniversário do contrato, com base na variação nominal do Índice de Preços – 

Setor Saúde (IPC-Saúde), ou outro índice que, de comum acordo entre as partes, venha a substituí-lo. 

b - A inclusão de Dependente a partir da data da assinatura do presente contrato, não impedirá o reajuste dos valores que lhe couberem neste contrato, 

e que este seja realizado em sua mesma data base. 

XXIV– FAIXAS ETÁRIAS 

Este contrato não tem seus preços fixados por faixa etária, assim, não há alteração de valores das contraprestações em decorrência da idade dos 

usuários. 

XXV – SERVIÇOS E COBERTURAS ADICIONAIS 

Além dos atos odontológicos cobertos por este contrato, a CONTRATADA poderá prestar serviços odontológicos complementares, assim considerados os 

demais procedimentos não contemplados na cobertura, cujos valores constam da TABELA DE ATOS ODONTOLÓGICOS, podendo o CONTRATANTE optar 

pela cobertura, desde que assuma a responsabilidade pelo pagamento diretamente a CONTRATADA. 

XXVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 



a – O usuário receberá o CARTÃO UNIODONTO que o identificará individualmente perante o Sistema Nacional Uniodonto, o qual deverá ser apresentado, 

juntamente com um documento de identidade pessoal, toda vez em que se dirigir ao consultório do cirurgião-dentista cooperado. 

a.1 -  O CARTÃO UNIODONTO conterá o nome do usuário, o código, o local de atendimento solicitado, o plano e a validade do cartão. 

a.2 - Quando ocorrer à rescisão do contrato ou se houver exclusão de dependente, o CONTRATANTE se obriga a devolver o CARTÃO UNIODONTO, 

respondendo, sempre, sob todos os aspectos, pelos prejuízos resultantes do uso indevido. 

a.3 - Quando ocorrer extravio do CARTÃO UNIODONTO, o CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA, pois a falta de tal providência implicará 

também em responsabilidade sua, por custos havidos em decorrência do seu uso indevido. 

b - Será considerado ”USO INDEVIDO” a utilização dos serviços por usuário que perdeu a condição  de usuário e também por terceiros, com ou sem o 

conhecimento do usuário. 

b.1 - O uso indevido do cartão implicará na rescisão por fraude ao contrato, combinado com pedido de indenização por perdas e danos. 

c - A CONTRATADA não se responsabilizará: 

c.1 – Por qualquer acordo ajustado particularmente pelos usuários com quaisquer prestadores de serviços; em casos de custos e riscos decorrentes 

desses acordos, o CONTRATANTE assumirá tais ônus; 

c.2 – Pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa da pactuada, tais como: dentro do período de cumprimento de 

carência, após o término da relação contratual, em fraude, etc.. 

d – A utilização dos serviços contratados durante o período de suspensão ou de carência, neste último caso, ressalvadas as especificidades dos casos de 

urgência e emergência, implica o dever do CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o respectivo custo, aferido pela TABELA DE ATOS ODONTOLÓGICOS. A 

obrigação de fazer o controle de utilização dos serviços é da CONTRATADA. 

e - No caso de insatisfação do usuário quanto ao atendimento recebido, tanto dos cirurgiões-dentistas cooperados como dos funcionários da 

CONTRATADA, somente será atendida se ocorrer o encaminhamento de reclamação por escrito.  

f - O CONTRATANTE, por si e seus dependentes, autoriza a CONTRATADA a prestar todas as informações cadastrais, inclusive concernentes aos 

atendimentos, quando solicitado pelos órgãos oficiais de fiscalização e controle de assistência à saúde. 

g. Qualquer tolerância não implica perdão, novação, renúncia ou alteração das condições ora pactuadas. 

h- É vedada às partes, a transferência a terceiros, sem prévia anuência da outra parte, dos direitos e faculdades decorrentes deste contrato, sob pena de 

poder o mesmo ser denunciado imediatamente. 

i - O CONTRATANTE reconhece expressamente que seu vínculo contratual é restrito à CONTRATADA, mesmo no caso de ser atendido por outras 

cooperativas integrantes do Sistema Nacional Uniodonto. 

j - O CONTRATANTE declara ter ficado de posse deste contrato, da PROPOSTA DE ADESÃO, do MANUAL DO USUÁRIO, contendo instruções de 

atendimento, a relação dos cirurgiões-dentistas credenciados, a TABELA DE ATOS ODONTOLÓGICOS, o GUIA DE LEITURA CONTRATUAL – GLC e o 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE – MPS, por um prazo que lhe permitiu ler todas as suas cláusulas e condições, 

possibilitando conhecer expressamente todo o seu conteúdo. 

l - O CONTRATANTE declara expressamente ter recebido neste ato, uma cópia deste contrato, acompanhado da PROPOSTA DE ADESÃO, do MANUAL DO 

USUÁRIO contendo as instruções de atendimento, a relação dos cirurgiões-dentistas credenciados, da TABELA DE ATOS ODONTOLÓGICOS, do GUIA DE LEITURA 

CONTRATUA – GLC e do MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE - MPS. 

XXVII - ELEIÇÃO DO FORO 



Para dirimir qualquer demanda oriunda deste contrato, fica eleito o foro da comarca de domicílio do CONTRATANTE, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

Londrina, _______ de _____________________ de 2017.            

 

 

                                                                                                                                        _______________________________________   

                                                                                                                                          ASSINATURA DO CONTRATANTE 

 

UNIODONTO DE LONDRINA – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 


