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PROPOSTA DE ADESÃO  n° 3755 
 

PLANO PARTICIPATIVO – CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESAR IAL 
(  ) COM MAIS DE 30 PARTICIPANTES     (   ) COM MEN OS DE 30 PARTICIPANTES 

 
1. DADOS DA CONTRATANTE 

Razão Social: Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Publico Estadual 
Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo  
Endereço:Praça Coronel Fernando Prestes  Nº 74 

Bairro :Bom Retiro  Complemento: 

Cidade: São Paulo  Estado:SP      Cep: 01.124-060 

Telefone:  Contato : Silvia  

E-mail:  

CNPJ : 00.175.847/0001-07 Inscrição Estadual:  

 
2. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATAN TE 

Nome completo: Silvia Elena de Lima  
CPF: 065.621.648-42 RG :8.470.347-7 Órgão expedidor:SSP/SP 
Estado Civil: solteira  Sexo:feminino  Data de Nascimento:19/04/1961 
Nome  Mãe: Orlanda Gravena de Lima  Nacionalidade: Brasileira  
Profissão: Professora  Cargo: funcionário publico  
Endereço : Rua Galeão Coutinho  Nº555 
Bairro : Centro  Complemento : 
Cidade: Ubatuba Estado :SP  Cep:11.680.000 
 

3. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATAD A 
Nome completo (sem abreviatura)   EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL 

CPF Carteira de Identidade Órgão expedidor 

Estado Civil Sexo Data Nascimento 

Nome Mãe Nacionalidade 

Profissão: Cargo na Empresa: 

 
4. VIGÊNCIA 

 
Início:   01/10/2013 
 
Duração  mínima de 12 meses, contados a partir da data de vigência. 
 
RENOVAÇÃO : Após 12 meses vigorará por prazo indeterminado, podendo ser denunciado 
a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus. 
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5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
Acomodação:     Enfermaria   Código de Acomodação: A 

Área de Abrangência:   Regional               

Segmentação Assistencial: Ambulatorial, 

Hospitalar com Obstetrícia 

Registro do Produto na ANS: 456.596/08-7 

O beneficiário contribuirá para o custeio do Plano ?  sim 

Em caso positivo, qual o percentual a ser pago pelo beneficiário? 100% 

  

 
 

6. CO-PARTICIPAÇÃO 
Consulta médica (normal e pronto socorro) R$ 15,00 à partir da quinta consulta 

Exames, Procedimentos e Terapias Simples 10% limitado no valor máximo de R$ 50,00 

Exames, Procedimentos e Terapias Especiais 10% limitado no valor máximo de R$ 50,00 

Exames e Procedimentos Ambulatoriais 10% limitado no valor máximo de R$ 50,00 

Internações decorrentes de transtornos psiquiátrico s: 

de 01 (um) a 30 (trinta) dias, não há co-participação; 

acima de 30 (trinta) dias, co-participação de 50% (cinqüenta por cento). 

Internações decorrentes de intoxicação ou abstinênc ia, provocados por alcoolismo 

ou outras formas de dependência química: 

de 01 (um) a 15 (quinze) dias, não há co-participação; 

acima de 15 (quinze) dias, co-participação de 50% (cinqüenta por cento).  

Os valores serão aferidos através da Tabela de Referência da UNIMED DE 

PINDAMONHANGABA. 

 
 

7. CARÊNCIAS 
A partir da data de início de vigência do contrato serão contadas as seguintes carências: 
Urgência e emergência 24 horas 

Consultas e exames básicos de diagnóstico e terapia 30 dias 

Exames complementares e especializados de diagnóstico e terapia 180 dias 

Internações Clínicas e Cirúrgicas, UTI e demais procedimentos 180 dias 

Parto a termo 300 dias 

Doença ou lesão pré existente 24 meses 
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8. VENCIMENTO DA FATURA 

 
As faturas terão como data de vencimento dia 10 de cada mês. 
 
As Faturas de co-participação terão como data de vencimento dia 20 de cada mês. 
 
 

9. TAXAS 
 
Taxa de inscrição : ao valor da primeira mensalidade será  acrescida a importância de  R$ 
10,00 (dez reais) por beneficiário inscrito. 
 
Atenção:  o pagamento da taxa de inscrição não se confunde, exclui, substitui ou isenta o 
pagamento da 1ª mensalidade, que dará direito às coberturas decorrentes desta proposta. 
 
Taxa de segunda via de cartão: R$ 5,00 (cinco reais) 
 
 

10. VALORES E FAIXA ETÁRIA 
 
A CONTRATANTE obriga-se à pagar a CONTRATADA, mensalmente, por beneficiário 
inscrito no Plano, a título de mensalidade, como segue: 
 
10.1- Enfermaria  
 

FAIXAS VALORES ÍNDICES ENTRE FAIXAS 
0 - 18 anos R$ 99,85  

19 - 23 anos R$ 111,82 12% 
24 - 28 anos R$ 137,57 23% 
29 – 33 anos R$ 151,32 10% 
34 – 38 anos R$ 174,00 15% 
39 – 43 anos R$ 200,13 15% 
44 – 48 anos R$ 244,15 22% 
49 – 53 anos R$ 317,39 30% 
54 – 58 anos R$ 433,75 36,66% 

59 anos ou mais R$ 583,88 34,61% 
 
 A mensalidade será estabelecida de acordo com a faixa etária do beneficiário. Ocorrendo 

alteração na idade de qualquer dos beneficiários inscritos que importe em deslocamento 

para a faixa etária superior, a mensalidade será reajustada automaticamente, no mês 

seguinte ao do aniversário do beneficiário. O valor da mensalidade a ser paga será igual a 

soma dos valores da assistência médica, referente a cada beneficiário inscrito. 
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11. DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE 

 
Declaro na qualidade de CONTRATANTE e responsável legal pela empresa que recebi 

neste ato o contrato, a 2ª via da Proposta de Adesão, o Guia Médico e o Manual do 

Beneficiário. 

 
1  de  outubro  de 2013 

 
 

 
 
CONTRATANTE: __________________________________________________     

Sindicato dos trabalhadores do CEETEPS, do Ensino P ublico Estadual                                                  
Técnico , Tecnológico e Profissional do Estado de S ão Paulo 

 
 
 
 
 CONTRATADA:________________________________________ _____________ 
                         UNIMED PINDAMONHANGABA COO PERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA E HOS PITALARES            
 No 3755 

 
 
a) Qualificação da Operadora: 
 
Razão Social: UNIMED DE PINDAMONHANGABA - COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO 
 
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas: 47.565.155/0001-39 
 
Registro da Operadora na ANS: 34.234-3 
 
Classificação da Operadora na ANS: Cooperativa Médica  
 
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 906/910 - Cent ro 
               Pindamonhangaba - SP - 12.420-010 
 
b) Qualificação da Contratante: Sindicato dos trabalhadores do CEETEPS, do Ensino 
Publico Estadual Técnico, Tecnológico e Profissiona l do E stado de São Paulo                                                                                                           
 
Razão Social e Nome Fantasia:  SINTEPS 
 
CNPJ: 00.1750847/0001-07 
 
Endereço: Praça coronel Fernando Prestes,  no 74,  Bom Retiro 
 
Cidade: São Paulo/SP  CEP:01.124-060 
 
c) Nome Comercial: Participativo Adesão Enfermaria Regional - Premium 
 
Número de Registro do Plano na ANS: 456.596/08-7 
 
d) Tipo de Contratação: Coletivo por Adesão  
 
e) Segmentação Assistencial do Plano de Saúde: Ambulatorial, Hospitalar com 
Obstetrícia 
 
f) Área Geográfica de Abrangência do Plano de Saúde: Grupo de  Municípios  
 
g) Área de Atuação do Plano de Saúde: Aparecida, Areias, Bananal, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caragu atatuba, Cruzeiro, Cunha, 
Guararema, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Jambei ro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, 
Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Pi quete, Potim, Queluz, Redenção 
da Serra, Roseira, Salesopolis, Santa Branca, Santo  Antônio do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos,  São Luiz do Paraitinga, 
São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatu ba. 
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h) Padrão de Acomodação em Internação: Coletiva (Enfermaria)  
 
i) Formação do Preço: Pré-estabelecido  
 
 

TEMA I - ATRIBUTOS DO CONTRATO  
 
1.1. Trata-se de Plano Privado de Assistência à Saúde, definido na Lei n° 9.656 de 03 de 
junho de 1998, de prestação de serviços continuada, com cobertura de custos médico-
hospitalares, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e suas atualizações, com a cobertura de 
todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, através de profissionais ou 
serviços de saúde, integrantes da rede própria ou credenciada pela CONTRATADA. 
 
1.2. O presente contrato é de adesão, revestido de característica bilateral, gerando direitos e 
obrigações para as partes, na forma do Código Civil Brasileiro, estando sujeito também às 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
 
 

TEMA II - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
 
2.1. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece 
cobertura da atenção prestada à população que mantenha com a CONTRATANTE vínculo 
de caráter profissional, classista ou setorial. 
 
2.2. Poderão ser inscritos neste contrato, como beneficiários titulares, as pessoas que 
comprovem os seguintes vínculos com a CONTRATANTE: 
 
a) os conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro 
para o exercício da profissão; 
 
b) os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e confederações; 
 
c) as associações profissionais legalmente constituídas; 
 
d) as cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões 
regulamentadas; 
 
e) as caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas 
disposições das Resoluções Normativas – RN n° 195, n° 200 e n° 204; 
 
f) as entidades previstas na Lei n° 7.395, de 31 de  outubro de 1985, e na Lei n° 7.398, de 4 
de novembro de 1985; e 
 
g) outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não previstas nos 
itens anteriores, desde que autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS. 
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2.3. Poderão, ainda, ser inscritos na qualidade de beneficiários dependentes, a qualquer 
tempo, mediante comprovação das qualidades abaixo indicadas: 
 
a) o cônjuge; 
 
b) os filhos solteiros até completarem 21 anos; 
 
c) os filhos solteiros até completarem 24 anos, e que estejam cursando faculdade com 
comprovação anual ; 
 
d) os filhos solteiros inválidos, com comprovação legal; 
 
e) o convivente, havendo união estável na forma da lei, devidamente comprovada, sem 
concorrência com o cônjuge ; 
 
f) o enteado, o menor cuja guarda tenha sido designada por determinação judicial e o menor 
tutelado, que ficam equiparados aos filhos. 
 
2.4. Somente será permitida a inscrição do grupo familiar se houver a participação do 
beneficiário titular no plano privado de assistência à saúde. 
 
2.5. É assegurada a inclusão para fins deste contrato: 
 
a) do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, como dependente, isento 
do cumprimento dos períodos de carência e Cobertura Parcial Temporária ou Agravo, 
contanto que, simultaneamente,  a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) d ias 
após o nascimento, guarda provisória ou adoção e, d esde que as carências do plano 
obstétrico tenham sido cumpridas integralmente ; e 
 
b) do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos de idade, com aproveitamento dos períodos de 
carência já cumpridos pelo beneficiário adotante, desde que efetivada em até 30 (trinta) 
dias após o deferimento da guarda provisória ou da adoção . 
 
2.5.1. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na cláusula anterior, será obrigatório 
o cumprimento integral, a partir da inclusão no contrato, dos períodos de carência. 
 
2.6. Quando da assinatura deste contrato, a CONTRATANTE fornecerá relação de 
beneficiários a serem inscritos, em papel timbrado, e ainda, será obrigada a preencher todos 
os campos dos impressos fornecidos pela CONTRATADA, responsabilizando-se pela 
veracidade das informações. 
 
2.7. Caberá à CONTRATANTE, no ato da contratação, apresentar cópia de documentos que 
comprovem a legitimidade da pessoa jurídica CONTRATANTE, as condições de 
elegibilidade dos beneficiários a serem inscritos no contrato, bem como o vínculo de 
parentesco dos dependentes com o titular. 
 
2.8. As futuras inclusões, exclusões e alterações de beneficiários, serão informadas por 
meio de planilha de movimentação, que deverá ser entregue até o dia 20 de cada mês, 
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para que tenham vigência no primeiro dia do mês subsequente. 
 
2.9. Caso a CONTRATANTE não comunique, por escrito, o desligamento de seus 
dependentes à CONTRATADA até o dia 20 de cada mês, incorrerá na obrigação do 
pagamento integral da mensalidade, se inobservado o prazo ora estipulado. 
 
 

TEMA III - COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 
 
3.1. A CONTRATADA assegurará aos beneficiários regularmente inscritos e satisfeitas as 
respectivas condições, a cobertura básica prevista neste Título, compreendendo a cobertura 
de todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, visando o 
tratamento de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde/10º 
Revisão CID-10, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar vigente à época do evento. 
 
3.2. A participação de profissional médico anestesiologista nos procedimentos listados no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para a segmentação ambulatorial, vigente à 
época do evento, terá cobertura assistencial obrigatória, caso haja indicação clínica. 
 
3.3. Está garantida, ainda, a cobertura para os procedimentos listados no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e 
acidentes de trabalho. 
 
3.4. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais priorizará o atendimento 
ambulatorial e em consultórios, utilizando-se a internação psiquiátrica apenas como último 
recurso terapêutico e de acordo com indicação do médico assistente. 
 
3.5. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais 
codificados na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde/10º Revisão - CID - 10, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões 
auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos.  
 
3.6. O atendimento, dentro da segmentação e da área de abrangência estabelecida no 
contrato, está assegurado independentemente do local de origem do evento. 
 
3.7 – Do Segmento Ambulatorial  
 
3.7.1. A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou 
ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela 
ANS, vigente à época do evento, observadas as seguintes coberturas: 
 
3.7.1.1. Consultas médicas com médicos cooperados, em número ilimitado, em clínicas 
básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina; 
 
3.7.1.2. Serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 
ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico 
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assistente, ou cirurgião-dentista devidamente habilitado, mesmo quando realizados em 
ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação; 
 
3.7.1.3. Consultas e sessões com fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional, 
solicitados pelo médico assistente, de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente à época do evento, por ano de contrato, 
não cumulativas, conforme indicação do médico assistente; 
 
3.7.1.4. Procedimentos de reeducação e reabilitação física, em número ilimitado de sessões 
por ano, que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, conforme 
indicação do médico assistente; 
 
3.7.1.5. Psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente à época do evento, que poderão ser realizados 
tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitado, conforme indicação do médico 
assistente; 
 
3.7.1.6. Procedimentos considerados especiais, abaixo relacionados: 
 
a) hemodiálise e diálise peritonial - CAPD; 
b) quimioterapia oncológica ambulatorial; 
c) radioterapia ambulatorial; 
d) procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais; 
e) hemoterapia ambulatorial; 
f) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais. 
 
3.7.1.7. Atendimentos nos casos de planejamento familiar, incluindo: 
 
a) atividades educacionais; 
b) consultas de aconselhamento para planejamento familiar; 
c) atendimento clínico; 
d) sulfato de DEHIDROEPIANDROSTERON A (SDHEA); 
e) implante de dispositivo intra-uterino (DIU) hormonal incluindo o dispositivo. 
 
3.7.1.8. Medicamentos registrados/regularizados na ANVISA, utilizados nos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos para a segmentação ambulatorial. 
 
3.8 - Do Segmento Hospitalar  
 
3.8.1. O segmento hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar definidos 
na Lei n° 9.656/98 e listados no Rol de Procediment os e Eventos em Saúde editado pela 
ANS, dentro dos recursos próprios, credenciados ou contratados da CONTRATADA, 
observadas as seguintes coberturas: 
 
3.8.1.1. Diárias de internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor máximo e 
quantidade, em clínicas básicas e especializadas, a critério do médico assistente, 
reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina; 
 
3.8.1.2. Acesso à acomodação em nível superior, sem ônus adicional, havendo 
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indisponibilidade de leito hospitalar na acomodação contratada nos estabelecimentos 
próprios ou contratada pelo plano; 
 
3.8.1.3. Internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, bem como 
clínicas, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico 
assistente; 
 
3.8.1.4. Exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, 
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico 
assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; 
 
3.8.1.5. Cobertura de despesas referentes aos honorários de médicos e serviços gerais de 
enfermagem, exceto em caráter particular e domiciliar ; 
 
3.8.1.6. Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados; 
 
3.8.1.7. Alimentação específica ou normal, fornecida pelo hospital, até a alta hospitalar, 
limitada aos recursos do estabelecimento; 
 
3.8.1.8. Acomodação e alimentação fornecida pelo hospital a um acompanhante dos 
beneficiários menores de 18 anos, dos beneficiários idosos a partir de 60 anos de idade, 
bem como para aqueles portadores de necessidades especiais, conforme indicação do 
médico assistente, exceto no caso de internação em centro de terapia i ntensiva ou 
similar ; 
 
3.8.1.9. Atendimentos nos casos de planejamento familiar incluindo o seguinte 
procedimento: sulfato de DEHIDROEPIANDROSTERON A (SDHEA); 
 
3.8.1.10. Procedimentos buco-maxilo-facial que necessitarem de internação hospitalar, 
realizada por profissional habilitado pelo seu Conselho de Classe, incluindo a cobertura de 
exames complementares solicitados pelo cirurgião-dentista assistente, habilitado pelo 
respectivo Conselho de Classe, desde que restritos à finalidade de natureza odontológica, e 
o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência 
de enfermagem e alimentação ministrados durante o período de internação hospitalar; 
 
3.8.1.10.1. Estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos 
passíveis de realização em consultório, mas que por imperativo clínico necessitem de 
internação hospitalar, incluindo a cobertura de exames complementares solicitados pelo 
cirurgião-dentista assistente, habilitado pelo respectivo Conselho de Classe, desde que 
restritos à finalidade de natureza odontológica; 
 
3.8.1.11. Procedimentos considerados especiais cuja necessidade esteja relacionada à 
continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar, aqui considerados: 
 
a) hemodiálise e diálise peritonial – CAPD; 
b) quimioterapia oncológica ambulatorial; 
c) procedimentos radioterápicos ambulatorial e hospitalar; 
d) hemoterapia; 
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e) nutrição parenteral ou enteral; 
f) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 
g) embolizações; 
h) radiologia intervencionista; 
i) exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos; 
j) procedimentos de reeducação e reabilitação física. 
 
3.8.1.12. Cirurgia plástica reparadora quando efetuada para restauração de órgãos e 
funções; 
 
3.8.1.12.1. Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e 
técnicas necessárias para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de 
tratamento de câncer; 
 
3.8.1.13. Tratamento dos transtornos psiquiátricos codificados na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10ª Revisão - CID 10, 
compreendendo: 
 
a) o custeio integral, de pelo menos 30 (trinta) dias de internação, por ano de contrato, não 
cumulativos, contínuos ou não, em hospital psiquiátrico ou em unidade ou enfermaria 
psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de 
crise; 
 
b) o custeio parcial, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação, por ano de 
contrato, não cumulativos, contínuos ou não, em hospital psiquiátrico ou em unidade ou 
enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em 
situação de crise, com co-participação do beneficiário de 50% (cinquenta por cento) 
observados os tetos estabelecidos nos normativos vigentes; 
 
c) o custeio integral, de pelo menos 15 (quinze) dias de internação, por ano de contrato não 
cumulativos, contínuos ou não, em hospital geral, para pacientes portadores de quadros de 
intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência 
química que necessitem de hospitalização; e 
 
d) o custeio parcial, a partir do 16º (décimo sexto) dia de internação, por ano de contrato, 
não cumulativos, contínuos ou não, em hospital geral, para pacientes portadores de quadros 
de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência 
química que necessitem de hospitalização, com co-participação do beneficiário de 50% 
(cinquenta por cento) observados os tetos estabelecidos nos normativos vigentes. 
 
3.8.1.13.1. Cobertura de 8 (oito) semanas anuais de tratamento em regime de hospital-dia 
para os portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise; 
 
3.8.1.13.2. Para os diagnósticos F00 a F09, F20 a F29, F70 a F79 e F90 a F98 relacionados 
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, 10ª Revisão - CID 10, ao beneficiário será assegurado 180 (cento e oitenta) dias por 
ano de tratamento em regime de hospital-dia; 
 
3.8.1.13.3. Atendimento clínico ou cirurgico decorrente de transtorno psiquiátrico, aí 
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incluidos os procedimentos médicos necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas; 
 
3.8.1.14. Transplantes de rim e córnea, e dos transplantes autólogos, bem como as 
despesas com seus procedimentos vinculados, isto é, todos aqueles necessários à 
realização do transplante, sem prejuízo da legislação específica que normatiza estes 
procedimentos, incluindo: 
 
a) as despesas assistenciais com doadores vivos; 
b) os medicamentos utilizados durante a internação; 
c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de 
manutenção ; e 
d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de 
ressarcimento ao SUS. 
 
3.8.1.14.1. Os beneficiários candidatos a transplante de órgãos provenientes de doador 
cadáver, conforme legislação específica, deverão, obrigatoriamente, estar inscritos em uma 
das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDO’s e sujeitar-se-ão 
ao critério de fila única de espera e de seleção; 
 
3.8.1.14.2. É de competência privativa das Centrais de Notificações, Captação e Distribuição 
de Órgãos - CNCDO’s, dentro das funções de gerenciamento que lhe são atribuídas pela 
legislação em vigor determinar o encaminhamento de equipe especializada e providenciar o 
transporte de tecidos e órgãos aos estabelecimentos de saúde autorizado em que se 
encontre o receptor; 
 
3.8.1.14.3. Qualquer outro modo de aquisição de rins ou córneas  não especificado 
neste contrato não será coberto pela CONTRATADA. 
 
3.9 - Do Segmento Obstétrico  
 
3.9.1. O segmento obstétrico compreende toda a cobertura definida no segmento hospitalar, 
acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, 
observadas as seguintes exigências: 
 
a) cobertura de um acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato; e 
 
b) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou 
de seu dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
nascimento, guarda provisória ou adoção, sendo vedada qualquer alegação de doença e 
lesão preexistente ou aplicação de Cobertura Parcial Temporária ou Agravo, desde que o 
beneficiário tenha cumprido carência de 300 dias para parto a termo. Após este prazo a 
cobertura fica condicionada à inclusão do recém-nascido ou adotado no contrato. 
 

TEMA IV – EXCLUSÕES DE COBERTURA  
 
4.1. Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656 /98, as Resoluções e respeitando 
as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei  e no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde editado pela ANS, estão excluídos de todas as coberturas 
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deste plano de assistência médico-hospitalar, os ev entos e despesas decorrentes de 
atendimentos, serviços ou procedimentos não previst os no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde editado pela ANS vigente à época d o evento e os provenientes de:  
 
4.1.1. Procedimentos, exames e tratamentos realizad os no exterior ou fora da área de 
abrangência contratada, bem como das despesas decor rentes de serviços prestados 
por médicos não cooperados ou entidades não credenc iadas a CONTRATADA, exceto 
nos casos de atendimentos caracterizados como de ur gência e emergência, que 
poderão ser realizados por médicos e serviços não c redenciados e, posteriormente, 
reembolsados na forma e termos previstos neste cont rato;  
 
4.1.2. Atendimentos prestados antes do início da vi gência contratual ou do 
cumprimento dos prazos de carência; 
 
4.1.3. Despesas decorrentes de serviços médicos, ho spitalares, de diagnóstico e 
terapias em hospitais e laboratórios de Tabela Próp ria, Primeira Linha e/ou Alto Custo, 
bem como despesas com prestadores não credenciados e não relacionados no Guia 
Médico da CONTRATADA, exceto nos casos de urgência e emergência;  
 
4.1.4. Despesas de acompanhantes, excepcionadas as de alimentação, servida 
exclusivamente pela instituição, e acomodação de um  acompanhante para o paciente 
menor de 18 anos e maior de 60 anos e para os porta dores de necessidades especiais, 
conforme indicação do médico assistente;  
 
4.1.5. Despesas com assistência odontológica de qua lquer natureza, inclusive as 
relacionadas com acidentes, exceto as cirurgias buc o-maxilo-faciais que necessitem 
de ambiente hospitalar e os procedimentos odontológ icos passíveis de realização em 
consultório, que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar;  
 
4.1.6. Produtos de toalete, higiene pessoal, serviç os telefônicos ou qualquer outra 
despesa que não seja vinculada diretamente à cobert ura deste contrato;  
 
4.1.7. Enfermagem em caráter particular, seja em re gime hospitalar ou domiciliar;  
 
4.1.8. Aluguel de equipamentos hospitalares e simil ares;  
 
4.1.9. Investigação de paternidade, maternidade ou consanguinidade;  
 
4.1.10. Cirurgias para mudança de sexo;  
 
4.1.11. Exames para piscina ou ginástica, necropsia , medicina ortomolecular e 
mineralograma do cabelo;  
 
4.1.12. Especialidade médica não reconhecida pelo C onselho Federal de Medicina;  
 
4.1.13. Aplicação de vacinas preventivas;  
 
4.1.14. Consultas, sessões e atendimentos domicilia res, mesmo em caráter de 
emergência ou urgência;  
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4.1.15. Remoção domiciliar; 
 
4.1.16. Fornecimento de próteses, órteses e seus ac essórios não ligados ao ato 
cirúrgico; 
 
4.1.17. Cirurgias plásticas estéticas de qualquer n atureza;  
 
4.1.18. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para f ins estéticos, cosméticos, inclusive 
órteses e próteses para o mesmo fim;  
 
4.1.19. Transplantes, exceto os de córnea e rim, be m como os transplantes autólogos;  
 
4.1.20. Inseminação artificial;  
 
4.1.21. Atendimento nos casos de cataclismos, guerr as e comoções internas, quando 
declarados pela autoridade competente;  
 
4.1.22. Tratamento clínico ou cirúrgico experimenta l;  
 
4.1.23. Cirurgias e tratamentos ilícitos ou antiéti cos, assim definidos sob o aspecto 
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades compe tentes e órgãos reguladores;  
 
4.1.24. Fornecimento de medicamentos e produtos par a a saúde importados não 
nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na Ag ência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA;  
 
4.1.25. Fornecimento de medicamentos, equipamentos ou materiais para tratamento 
domiciliar;  
 
4.1.26. Tratamento de rejuvenescimento, ganho de pe so ou de emagrecimento com 
finalidade estética; e  
 
4.1.27. Tratamento em SPA’s, clínicas de emagrecime nto, clínicas de repouso, 
estâncias hidrominerais, casas sociais, clínicas pa ra acolhimento de idosos e 
internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar.  
 
 

TEMA V – DURAÇÃO DO CONTRATO  
 
5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, a partir da data da assinatura do 
contrato. 
 
5.2. Após a vigência inicial, o contrato será renovado automaticamente, por prazo 
indeterminado, se não houver manifestação contrária das partes, mediante aviso prévio de 
30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento. 
 
5.3. Não haverá cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação 
automática do contrato. 
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TEMA VI – PERÍODOS DE CARÊNCIA  

 
6.1. Os prazos de carências explicitados nesta cláusula serão contados a partir da data de 
assinatura da Proposta de Adesão, sendo assim especificados: 
 
a) 24 (vinte quatro) horas  para os atendimentos de urgência e emergência; 
 
b) 180 (cento e oitenta) dias  para os demais procedimentos; e 
 
c) 300 (trezentos) dias  para parto a termo. 
 
6.2. Não será exigido o cumprimento dos prazos de carências se: 
 
a) a inscrição do beneficiário no plano ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da 
celebração do contrato; 
 
b) o beneficiário se vincular à CONTRATANTE após o transcurso do prazo acima e 
formalizar sua proposta de adesão até 30 (trinta) dias após a data de aniversário do 
contrato. 
 
6.3. Excetuando-se o acima previsto, caberá a todos os novos beneficiários o cumprimento 
dos prazos de carências. 
 

TEMA VII – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES  
 
7.1. O beneficiário deverá informar à CONTRATADA, quando expressamente solicitado na 
documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de doenças ou 
lesões preexistentes à época da adesão ao presente contrato, sob pena de caracterização 
de fraude, ficando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme o 
disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/1998. 
 
7.2. Doenças ou lesões preexistentes são aquelas que o beneficiário ou seu representante 
legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano 
privado de assistência à saúde, de acordo com o artigo 11 da Lei nº 9.656/1998, o inciso IX, 
do artigo 4º da Lei nº 9.961/2000 e as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa – RN 
nº 162/2007. 
 
7.2.1. A informação será prestada, por meio de Declaração de Saúde, em formulário 
específico elaborado pela CONTRATADA, acompanhado da Carta de Orientação ao 
beneficiário e poderá solicitar um médico para orientá-lo. 
 
7.2.2. O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista 
qualificada orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de 
prestadores credenciados ou referenciados pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 
beneficiário. 
 
7.2.3. Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de 
profissionais da rede assistencial da CONTRATADA, poderá fazê-lo, desde que 



 
 

               17 
 

 

assuma o ônus financeiro dessa entrevista. 
 
7.2.4. O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário para o correto 
preenchimento da Declaração de Saúde, onde são declaradas as doenças ou lesões que o 
beneficiário saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano 
privado de assistência à saúde, além de esclarecer questões relativas aos direitos de 
cobertura e consequências da omissão de informações. 
 
7.2.5. É vedada a alegação de omissão de informação de doença ou lesão preexistente 
quando for realizado qualquer tipo de exame ou perícia no beneficiário pela CONTRATADA, 
com vistas à sua admissão no plano privado de assistência à saúde. 
 
7.3. Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração 
expressa do beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade de 
eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta 
complexidade, a CONTRATADA oferecerá a Cobertura Parcial Temporária, e, dependendo 
do caso, ser-lhe-á facultada a oferta do Agravo. Caso a CONTRATADA não ofereça 
Cobertura Parcial Temporária no momento da adesão contratual, não caberá alegação de 
omissão de informação na Declaração de Saúde ou aplicação posterior de Cobertura Parcial 
Temporária ou Agravo. 
 
7.4. Cobertura Parcial Temporária (CPT) é aquela que admite, por um período ininterrupto 
de até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado 
de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade 
(PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados 
exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu 
representante legal. 
 
7.4.1. Agravo é qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de 
assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, 
para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de 
acordo com as condições negociadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
7.4.2. Na hipótese de Cobertura Parcial Temporária, a CONTRATADA somente poderá 
suspender a cobertura de procedimentos cirúrgicos, o uso de leito de alta tecnologia e os 
procedimentos de alta complexidade, quando relacionados diretamente à doença ou lesão 
preexistente especificada. 
 
7.5. Os procedimentos de alta complexidade encontram-se especificados no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, disponível no site www.ans.gov.br. 
 
7.6. É vedada à CONTRATADA a alegação de doença ou lesão preexistente decorrido 24 
(vinte e quatro) meses da data da celebração do contrato ou da adesão ao plano privado de 
assistência à saúde. 
 
7.6.1. Nos casos de Cobertura Parcial Temporária, findo o prazo de até 24 (vinte e quatro) 
meses da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a cobertura 
assistencial passará a ser integral, conforme a segmentação contratada e prevista na Lei n° 
9.656/1998. 
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7.6.2. O Agravo será regido por aditivo contratual específico, cujas condições serão 
estabelecidas entre as partes, devendo constar menção expressa a percentual ou valor do 
Agravo e período de vigência do Agravo. 
 
7.7. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de 
conhecimento de doença ou lesão preexistente por ocasião da adesão ao plano privado de 
assistência à saúde, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a alegação de 
omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário e 
poderá solicitar abertura de processo administrativo junto a ANS, quando da identificação do 
indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à Cobertura Parcial Temporária. 
 
7.7.1. Instaurado o processo administrativo na ANS, caberá à CONTRATADA o ônus da 
prova. 
 
7.7.2. A CONTRATADA poderá utilizar-se de qualquer documento legal para fins de 
comprovação do conhecimento prévio do beneficiário sobre sua condição quanto à 
existência de doença e lesão preexistente. 
 
7.7.3. A ANS efetuará o julgamento administrativo da procedência da alegação, após 
entrega efetiva de toda a documentação. 
 
7.7.4. Se solicitado pela ANS, o beneficiário deverá remeter documentação necessária para 
instrução do processo. 
 
7.7.5. Após julgamento, e acolhida à alegação da CONTRATADA, pela ANS, o beneficiário 
passa a ser responsável pelo pagamento das despesas efetuadas com a assistência 
médico-hospitalar prestada e que tenha relação com a doença ou lesão preexistente, desde 
a data da efetiva comunicação da constatação da doença e lesão preexistente, pela 
CONTRATADA, bem como será excluído do contrato. 
 
7.7.6. Não haverá a negativa de cobertura sob a alegação de doença ou lesão preexistente, 
bem como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato até a publicação, pela ANS, do 
encerramento do processo administrativo. 
 
 

TEMA VIII – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 
8.1. Para fins deste contrato considera-se a cobertura do atendimento nos casos de: 
 
a) Emergência:  como tal definidos os que implicarem risco imediato de morte ou de lesões 
irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; 
 
b) Urgência:  assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no 
processo gestacional. 
 
 
8.1.1. Deverão respeitar a área de abrangência geográfica do contrato os casos 
de urgência e emergência acima citados.  
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8.2. A CONTRATADA garantirá os atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, sem 
restrições, depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. 
 
8.3. A cobertura será prestada por 12 (doze) horas ou, caso surja a necessidade de 
internação, por período inferior, para: 
 
a) os atendimentos de urgência e emergência referentes ao processo gestacional, durante o 
cumprimento dos períodos de carência; 
 
b) os atendimentos de urgência e emergência, quando efetuados no decorrer dos períodos 
de carência para internação; e 
 
c) os casos em que houver acordo de Cobertura Parcial Temporária e que resultem na 
necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta 
complexidade relacionados às doenças ou lesões preexistentes. 
 
8.4. Após cumpridos os prazos de carências, haverá cobertura dos atendimentos de 
urgência e emergência desde a admissão até a alta, ou que sejam necessários para a 
preservação da vida, órgãos e funções. 
 
8.5 - Da Remoção 
 
8.5.1. É assegurada a cobertura de remoção terrestre inter-hospitalar , comprovadamente 
necessária, dentro da área geográfica de abrangência prevista n o contrato . 
 
8.5.2. Será garantida a remoção terrestre do beneficiário mediante as seguintes condições: 
 
a) para outra unidade de atendimento da rede do plano, depois de realizados os 
atendimentos classificados como urgência e emergência, quando caracterizada, pelo médico 
assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para continuidade da atenção ao 
paciente; e 
 
b) para uma unidade do SUS, depois de realizados os procedimentos caracterizados como 
urgência e emergência, quando houver o limite de 12 (doze) horas de atendimento, nas 
hipóteses citadas acima, e este for atingido ou surgir a necessidade de internação. 
 
8.6 – Da Remoção para o SUS 
 
8.6.1. À CONTRATADA caberá o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para 
uma unidade do SUS que disponha dos recursos necessários para garantir a continuidade 
do atendimento. 
 
8.6.2. Quando não puder haver remoção por risco de vida, a CONTRATANTE e o prestador 
do atendimento deverão negociar entre si a responsabilidade financeira da continuidade da 
assistência, desobrigando-se, assim, a CONTRATADA, desse ônus. 
 
8.6.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar ambulância com os recursos necessários a 
garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o paciente 
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quando efetuado o registro na unidade SUS. 
 
8.6.4. Se o beneficiário ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de 
responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade que, ainda que pertencente 
ao SUS, não disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade do atendimento, 
ficará a CONTRATADA desobrigada da responsabilidade médica e do ônus financeiro da 
remoção. 
 
8.7 - Do Reembolso 
 
8.7.1. O presente contrato garante o reembolso das despesas decorrentes dos 
atendimentos de urgência e emergência, ocorridos na  área de abrangência geográfica 
da cobertura contratual , realizados por médicos ou serviços não contratados ou 
credenciados, desde que não tenha sido possível a utilização dos serviços de 
prestadores da rede assistencial deste plano . 
 
8.7.2. O beneficiário terá o prazo de 12 (doze) meses a partir da data do evento para solicitar 
o reembolso, devendo para tanto apresentar toda documentação original abaixo relacionada: 
 
a) solicitação de reembolso, de próprio punho, feito pelo beneficiário; 
 
b) relatório do médico assistente, atestando a emergência, declarando o nome do paciente, 
código de identificação, o tratamento efetuado e sua justificativa, data do atendimento, e, 
quando for o caso, tempo de permanência no hospital e data da alta hospitalar; 
 
c) conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos consumidos, com preço por 
unidade, juntamente com notas fiscais, faturas ou recibos do hospital; 
 
d) recibos individualizados de honorários dos médicos assistentes, auxiliares e outros, 
discriminando funções e o evento a que se referem, e ser for o caso, a duração do ato 
anestésico; e 
 
e) comprovantes relativos aos serviços de exames complementares de diagnóstico e terapia, 
e serviços auxiliares, acompanhados do pedido do médico assistente. 
 
8.7.3. O reembolso será efetuado de acordo com os valores praticados pela Tabela de 
Referência da CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da documentação completa pela CONTRATADA. 
 
8.7.4. Só serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o 
atendimento, e desde que realizados enquanto perdurar o estado de urgência ou 
emergência. 
 
 

TEMA IX – MECANISMOS DE REGULAÇÃO 
 
9.1. Para realização das coberturas assistenciais contratadas, os beneficiários devem 
observar os mecanismos de regulação adotados pela CONTRATADA, para gerenciar e 
regular a demanda de utilização de serviços prestados. 



 
 

               21 
 

 

 
9.2 - Do Cartão Individual de Identificação  
 
9.2.1. A CONTRATADA fornecerá ao beneficiário titular e respectivos dependentes o Cartão 
Individual de Identificação referente ao plano contratado, com descrição de suas 
características, inclusive prazo de validade, cuja apresentação, acompanhada de documento 
de identidade oficialmente reconhecido na forma da lei, assegurará a fruição dos direitos e 
vantagens deste contrato, e desde que o beneficiário esteja regularmente inscrito, podendo 
a CONTRATADA adotar, sempre que necessário, novo sistema operacional para melhor 
atendimento. 
 
9.2.2. Na hipótese de utilização comprovada do Cartão Individual de Identificação, por 
beneficiário excluído que perdeu tal qualidade, bem como por terceiro, que não seja o titular 
ou dependente regularmente inscrito neste contrato, com ou sem o conhecimento destes, a 
CONTRATANTE responderá por despesas que possam acontecer face ao uso indevido do 
Cartão Individual de Identificação, cuja cobrança será concretizada por meio de fatura. 
 
9.2.3. Ocorrendo a perda, o extravio, ou roubo do Cartão Individual de Identificação, a 
CONTRATANTE deverá comunicar, por escrito, o fato à CONTRATADA. O cancelamento só 
terá validade quando reconhecido por escrito pela CONTRATADA. 
 
9.2.4. Para emissão de segunda via do Cartão Individual de Identificação deverá haver 
solicitação por escrito na sede da CONTRATADA, e ensejará pagamento de taxa para cada 
Cartão Individual de Identificação emitido. 
9.2.5. É obrigação da CONTRATANTE, em caso de rescisão deste contrato, ou em caso de 
exclusão de beneficiário, recolher e devolver o respectivo Cartão Individual de Identificação. 
 
9.3 - Da Autorização Prévia  
 
9.3.1. Para a realização dos procedimentos contratados será necessária a obtenção de 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA da CONTRATADA através de Guia de Solicitação de Serviços, 
exceto as consultas, os casos caracterizados como urgência e emergência e os 
procedimentos, tais como, Raio X Simples e Eletrocardiograma. 
 
9.3.2. O beneficiário deverá se encaminhar à sede da CONTRATADA para solicitar a 
autorização prévia do exame ou procedimento a ser realizado munido de Cartão Individual 
de Identificação, do documento de identidade e da Guia de Solicitação de Serviços. 
 
9.3.3. A CONTRATADA garantirá análise e resposta à solicitação de procedimentos que 
necessitem de autorização prévia no prazo máximo de um dia útil, a partir do momento da 
solicitação ou, em prazo inferior, quando caracterizada a urgência. 
 
9.3.4. Nos casos de urgência e emergência, o beneficiário, ou quem responda por ele, terá o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de internação, para providenciar a 
autorização da CONTRATADA, sob pena da CONTRATADA não se responsabilizar por 
qualquer despesa. 
 
9.3.5. Os procedimentos deverão ser solicitados pelo médico assistente ou cirurgião dentista 
em formulário específico e disponibilizado pela CONTRATADA, ou quando não 
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credenciado, em receituário, contendo os dados do beneficiário e a descrição dos exames. 
 
9.3.6. A CONTRATADA garante, em caso de situações de divergências médicas, a definição 
do impasse através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo 
beneficiário, por médico da CONTRATADA e por um terceiro, escolhido de comum acordo 
pelos dois profissionais acima nomeados, cuja remuneração ficará a cargo da 
CONTRATADA. 
 
9.4 - Das Condições de Atendimento 
 
9.4.1. Consultas/sessões:  o beneficiário deverá consultar o Guia Médico da 
CONTRATADA e escolher o prestador de serviço de sua preferência de acordo com a 
disponibilidade do seu plano, observado o horário normal de seus consultórios e com 
agendamento prévio. No dia marcado, o beneficiário deverá ir ao local do atendimento 
munido de seu Cartão Individual de Identificação válido e de seu documento de identidade, e 
em caso que haja necessidade de autorização prévia, deverá ainda levar a Guia de 
Solicitação de Serviços. As consultas em pronto socorro na rede credenciada serão 
prestadas pelo médico que estiver de plantão. 
 
9.4.2. Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, c irúrgicas, obstétricas e 
psiquiátricas:  serão realizados por médicos cooperados nos estabelecimentos de saúde 
que integram a rede prestadora de serviços da CONTRATADA, e de acordo com a 
disponibilidade do plano do beneficiário, mediante apresentação da Guia de Solicitação de 
Serviços, emitida pelo médico assistente ou cirurgião dentista, previamente autorizada pela 
CONTRATADA, salvo nas hipóteses de urgência ou emergência. No dia da internação, o 
beneficiário deverá dirigir-se ao establecimento de saúde munido da Guia de Solicitação de 
Serviços, além do seu Cartão Individual de Identificação válido e de seu documento de 
identidade. 
 
9.4.3. Os exames complementares e serviços auxiliares:  devem ser executados nos 
prestadores de serviços que integram a rede prestadora de serviços da CONTRATADA, 
mediante apresentação da Guia de Solicitação de Serviços, emitida pelo médico assistente 
ou cirurgião dentista, previamente autorizada pela CONTRATADA. 
 
9.4.4. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado 
particularmente pelo beneficiário com médicos, hospitais ou entidades contratadas, ou não. 
Tais despesas correm por conta exclusiva do beneficiário. Da mesma forma não se 
responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utilizados que não 
estejam definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS e no 
contrato. 
 
9.4.5. O pagamento das despesas não cobertas deverá ser realizado diretamente pelo 
beneficiário ao prestador do atendimento. 
 
9.5 - Dos Serviços e da Rede Credenciada 
 
9.5.1. Será entregue a CONTRATANTE o Guia Médico, editado pela CONTRATADA, 
informando a relação de seus prestadores de serviços, médicos cooperados, laboratórios, 
hospitais e clínicas, bem como a relação com os respectivos endereços. 
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9.5.2. Os beneficiários com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade, as 
gestantes, lactentes, lactantes e crianças até 05 (cinco) anos, serão privilegiados no 
atendimento. 
 
9.5.3. A CONTRATADA reserva-se o direito de rescindir o contrato com qualquer 
participante da sua rede assistencial, bem como de contratar novos serviços, a seu critério, 
sempre objetivando o aprimoramento da prestação dos serviços previstos neste instrumento, 
desde que: 
 
a) a substituição da entidade hospitalar seja por outra equivalente e mediante comunicação 
aos beneficiários e a ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvados desse prazo 
mínimo, os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e 
fiscais em vigor; 
 
b) nos casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias 
em vigor, durante período de internação, a CONTRATADA arcará com a transferência do 
beneficiário para outro estabelecimento equivalente, sem ônus adicional, garantindo-lhe a 
continuação da assistência; e 
 
c) na hipótese da substituição do estabelecimento hospitalar ocorrer por vontade da 
CONTRATADA durante período de internação do beneficiário, o hospital estará obrigado a 
manter a internação e a CONTRATADA a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério 
do médico assistente, na forma do contrato. 
 
9.5.4. Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, a CONTRATADA 
deverá solicitar à ANS autorização expressa. 
 
9.6 - Da Co-Participação  
 
9.6.1. Entende-se por co-participação a parcela efetivamente paga pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA, referente à realização de consultas/sessões, exames simples, exames 
especiais e procedimentos ambulatoriais. Os valores e percentuais de co-participação 
deverão ser pagos nos seguintes termos: 
 
a) Não há co-participação até a quarta consulta/sessão realizada; 
 
b) R$ 15,00 (quinze reais) a partir da quinta consulta/sessão realizada; 
 
c) 10% (dez por cento) limitada a um valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
realização de cada exame simples; 
 
d) 10% (dez por cento) limitada a um valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
realização de cada exame especial; e 
 
e) 10% (dez por cento) limitada a um valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
realização de cada procedimento ambulatorial. 
 
9.6.1.1. A consulta/sessão mencionada na cláusula anterior se dará por beneficiário e 
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por ano de contrato. Caso haja eventual crédito de consulta isenta de co-participação, esta é 
intransferível e não cumulativo. 
 
9.6.2. Para a co-participação serão utilizados os valores praticados pela Tabela de 
Referência da CONTRATADA. 
 
 
9.6.3. Os valores e os percentuais referentes à co-participação serão cobrados juntamente 
com o valor da mensalidade e serão devidamente preenchidos no momento da contratação, 
de acordo com o normativo da ANS vigente à época. 
 
9.6.4. Os valores de co-participação serão revistos na mesma data base para reajuste 
contratual e será utilizado o mesmo percentual aplicado para as mensalidades. 
 

TEMA X – FORMAÇÃO DO PREÇO E MENSALIDADE  
 
10.1. O valor a ser pago pela cobertura assistencial contratada é pré-estabelecido. 
 
10.2. A responsabilidade pelo pagamento das contraprestações pecuniárias dos 
beneficiários à CONTRATADA será da CONTRATANTE. 
 
10.3. A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, em pré-pagamento, o valor da 
contraprestação relacionado na Proposta de Adesão, por beneficiário inscrito, para efeito de 
inscrição e mensalidade, antes da utilização das coberturas contratadas, através da emissão 
de faturas. 
 
10.4. As mensalidades serão pagas pela CONTRATANTE até seus respectivos 
vencimentos, conforme acordado na Proposta de Adesão. 
 
10.5. As faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseadas na planilha de movimentação 
enviada pela CONTRATANTE. A fatura se baseará nos dados disponíveis, realizando-se os 
acertos nas faturas subsequentes. 
 
10.6. Se a CONTRATANTE não receber documento que a possibilite realizar o pagamento 
de sua obrigação, até cinco dias antes do respectivo vencimento, deverá solicitá-lo 
diretamente na sede da CONTRATADA para que não se sujeite à consequência da mora. 
 
10.7. O recebimento pela CONTRATADA de parcelas em atraso constituirá mera tolerância, 
não implicando em novação contratual ou transação. 
 
10.8. Ocorrendo impontualidade no pagamento da mensalidade, serão cobrados juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado proporcionalmente ao tempo de atraso, além 
de multa de 2% (dois por cento). 
 
10.9. O pagamento da contraprestação pecuniária referente a um determinado mês, não 
implica na quitação de débitos anteriores. 
 
10.10. Quando a data do vencimento da mensalidade cair em dia que não haja 
expediente bancário, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil 
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subsequente. 
 
10.11. A taxa de inscrição por beneficiário inscrito será cobrada juntamente com a primeira 
mensalidade no ato da contratação do plano. 
 
10.12. O beneficiário que não realizar o pagamento da sua contribuição na forma e prazo 
acordado com a CONTRATANTE por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos 
últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que seja comprovadamente 
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, poderá ser excluído do plano a pedido 
da CONTRATANTE. 
 
10.13. A CONTRATADA não poderá fazer distinção quanto ao valor da contraprestação 
pecuniária entre os beneficiários que vierem a ser incluídos no contrato e aqueles a este já 
vinculados. 
 

TEMA XI – REAJUSTE 
 
11.1. Em cumprimento ao disposto na Resolução Normativa n° 309/2012 da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS e posteriores alterações, se na data de aniversário 
do contrato for verificado que a quantidade de beneficiários vinculados a este contrato é de 
até 29 participantes, para o cálculo da sinistralidade e do reajuste técnico será considerado o 
agrupamento deste contrato com todos os demais contratos coletivos da carteira da 
CONTRATADA que possuam até 29 beneficiários. 
 
11.1.1. A quantidade de beneficiários estabelecida para avaliar se o contrato será agregado 
ao agrupamento será verificada na data de sua assinatura, e anualmente reavaliada, no mês 
de aniversário deste contrato, para, conforme o caso, mantê-lo ou excluí-lo do agrupamento. 
 
11.1.2. Para fins do disposto na cláusula anterior, a quantidade de beneficiários será 
apurada por contrato de comercialização, considerando todos os planos vinculados ao 
contrato. 
 
11.1.3. Se este contrato for agrupado na data de sua assinatura/mês de seu aniversário, ser-
lhe-á aplicado o reajuste do agrupamento no seu aniversário subsequente, observando os 
critérios estabelecidos na cláusula 11.2. 
 
11.1.4. Se este contrato não for agregado na data de sua assinatura ou for excluído do 
agrupamento no mês de seu aniversário, ser-lhe-á aplicado, no seu aniversário 
subsequente, o reajuste de forma individualizada, sem considerar qualquer agrupamento, 
conforme os critérios estabelecidos na cláusula 11.3. 
 
11.1.5. Ficarão disponíveis, no sítio eletrônico da CONTRATADA, o percentual de reajuste a 
ser aplicado ao agrupamento de contratos, os contratos que receberão o reajuste, com o 
código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na 
ANS. 
 
11.2. Do critério de reajuste anual da mensalidade do contrato agregado ao agrupamento 
 
11.2.1. Nos termos da legislação vigente, o valor das mensalidades e a tabela de 



 
 

               26 
 

 

preços para novas adesões serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do 
Índice IPC – FIPE da Saúde. Este será apurado no período de 12 (doze) meses 
consecutivos, com uma antecedência de 2 (dois) meses em relação à data-base de 
aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato. 
 
11.2.1.1. Na hipótese de descontinuidade do índice estabelecido na cláusula 11.2.1, será 
estipulado novo índice mediante instrumento específico. 
 
11.2.2. Caso seja verificado o desequilíbrio econômico-atuarial da carteira de planos 
coletivos com até 29 beneficiários, este será reavaliado, nos termos descritos a seguir. 
 
11.2.2.1. O desequilíbrio é constatado quando o nível de sinistralidade da carteira 
ultrapassar o índice de 75% (Sm), cuja base é a proporção entre as despesas assistenciais 
e as receitas diretas do plano, apuradas no período de 12 meses consecutivos anteriores à 
data base de aniversário. 
 
11.2.2.2. Neste caso, para o cálculo do percentual de reajuste será aplicada a seguinte 
fórmula: 
 
S = (DA - RC) / R , onde:  
S = Sinistralidade; 
DA = Despesas Assistenciais; 
RC = Recuperação de co-participação 
R = Receita. 
 
Onde: 
 
DA (Despesas Assistenciais):  São todos os dispêndios de utilização do plano de saúde, 
efetuados pelos usuários, entre eles, Honorários Médicos, Insumos, Procedimentos 
Médicos, Internações, Taxas, Medicamentos, etc, durante o período apurado. 
RC (Recuperação de Co-Participação):  Total de Pagamentos de Co-participações 
efetuadas por usuários do Contrato no período apurado. 
R (Receitas):  São todos os valores remunerados à Operadora de Saúde por conta da 
Prestação de Serviço do Plano de Saúde, no período apurado. 
Parágrafo único: O índice de reajuste técnico a ser aplicado será obtido considerando a 
meta de sinistralidade do presente contrato, que é de 75%, e será apurado conforme a 
seguinte fórmula: 
r = S / Sm  , onde: 
r = Índice de Reajuste, sendo r > 1 
S = Corresponde à sinistralidade do período de 12 meses; 
Sm = Corresponde à meta de sinistralidade = 75%. 
 
11.2.2.3. Na hipótese de se constatar a necessidade de aplicação do reajuste por 
sinistralidade, previsto na cláusula 11.2.2, este deverá ser procedido de forma complementar 
ao especificado na cláusula 11.2.1 e na mesma data, de forma a garantir a anualidade dos 
reajustes. 
 
11.2.2.4. O desequilíbrio econômico-atuarial será apurado segregando-se os contratos em 
sub-agrupamentos, conforme seu tipo de cobertura, calculando-se um percentual de 
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reajuste para cada um dos sub agrupamentos.  
 
11.2.2.4.1. Para fins deste contrato será considerado o sub-agrupamento "internação com 
obstetrícia" que engloba os contratos de planos de segmentação assistencial "hospitalar com 
obstetrícia", "ambulatorial + hospitalar com obstetrícia" e "referência". 
 
11.3. Do critério para o reajuste anual da contraprestação pecuniária do contrato não 
agregado ao agrupamento 
 
11.3.1. Nos termos da legislação vigente, o valor das mensalidades e a tabela de preços 
para novas adesões serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do Índice IPC 
– FIPE da Saúde. Este será apurado no período de 12 (doze) meses consecutivos, com uma 
antecedência de 2 (dois) meses em relação à data-base de aniversário, considerada esta o 
mês de assinatura do contrato. 
 
11.3.1.1. Na hipótese de descontinuidade do índice estabelecido na cláusula 11.3.1, será 
estipulado novo índice mediante instrumento específico. 
 
11.3.2. Caso seja verificado o desequilíbrio econômico-atuarial do contrato, este será 
reavaliado nos termos descritos a seguir. 
 
11.3.2.1. O desequilíbrio é constatado quando o nível de sinistralidade da carteira 
ultrapassar o índice de 75% (Sm), cuja base é a proporção entre as despesas assistenciais 
e as receitas diretas do plano, apuradas no período de 12 meses consecutivos, anteriores à 
data base de aniversário. 
 
11.3.2.2. Neste caso, para o cálculo do percentual de reajuste será aplicada a seguinte 
fórmula: 
 
S = (DA - RC) / R , onde:  
S = Sinistralidade; 
DA = Despesas Assistenciais; 
RC = Recuperação de co-participação 
R = Receita. 
 
Onde: 
 
DA (Despesas Assistenciais):  São todos os dispêndios de utilização do plano de saúde, 
efetuados pelos usuários, entre eles, Honorários Médicos, Insumos, Procedimentos 
Médicos, Internações, Taxas, Medicamentos, etc, durante o período apurado. 
RC (Recuperação de Co-Participação):  Total de Pagamentos de Co-participações 
efetuadas por usuários do Contrato no período apurado. 
R (Receitas):  São todos os valores remunerados à Operadora de Saúde por conta da 
Prestação de Serviço do Plano de Saúde, no período apurado. 
Parágrafo único: O índice de reajuste técnico a ser aplicado será obtido considerando a 
meta de sinistralidade do presente contrato, que é de 75%, e será apurado conforme a 
seguinte fórmula: 
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r = S / Sm  , onde: 
r = Índice de Reajuste, sendo r > 1 
S = Corresponde à sinistralidade do período de 12 meses; 
Sm = Corresponde à meta de sinistralidade = 75%. 
 
11.3.2.3. Na hipótese de se constatar a necessidade de aplicação do reajuste por 
sinistralidade, previsto na cláusula 11.3.2, este deverá ser procedido de forma complementar 
ao especificado na cláusula 11.3.1 e na mesma data, de forma a garantir a anualidade dos 
reajustes. 
 
11.4. Independentemente da data de inclusão dos beneficiários, os valores de suas 
contraprestações terão o primeiro reajuste integral na data de aniversário de vigência do 
presente contrato, entendendo-se esta como data base única. 
 
11.5. Não poderá haver aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um 
mesmo plano em um determinado contrato. 
 
11.6. Nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a 12 meses, 
ressalvadas as variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de 
faixa etária, migração e adaptação do contrato à Lei n° 9.656/98. 
 
11.7. Os reajustes efetuados serão comunicados à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, conforme determinado pela legislação em vigor. 
 

TEMA XII – FAIXAS ETÁRIAS 
 
12.1. A mensalidade será estabelecida de acordo com a faixa etária do beneficiário. 
Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos beneficiários inscritos que importe em 
deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestação pecuniária será reajustada 
automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do beneficiário. 
 
12.2. As faixas etárias para os fins deste contrato são: 
 

FAIXAS VALORES ÍNDICES ENTRE FAIXAS 
0 - 18 ANOS R$ 99,85  
19 - 23 ANOS R$ 111,82 12% 
24 - 28 ANOS R$ 137,57 23% 
29 – 33 ANOS R$ 151,32 10% 
34 – 38 ANOS R$ 174,00 15% 
39 – 43 ANOS R$ 200,13 15% 
44 – 48 ANOS R$ 244,15 22% 
49 – 53 ANOS R$ 317,39 30% 
54 – 58 ANOS R$ 433,75 36,66% 

59 ANOS OU MAIS R$ 583,88 34,61% 
 
12.3. Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária corresponderão aos percentuais 
indicados na tabela acima e incidirão sobre o preço da faixa etária anterior. Não se 
confundem com o reajuste anual . 
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12.4. Os percentuais de variação para cada faixa etária deverão ser fixados nas seguintes 
condições: 
 
a) o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da 
primeira faixa etária; e 
 
b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à 
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 
 
 

TEMA XIII – CONDIÇÕES DE PERDA DA QUALIDADE DE BENE FICIÁRIO 
 
 
13.1. O beneficiário titular  que, por qualquer motivo, deixar de atender às condições que 
autorizaram a sua inscrição neste contrato, será excluído, bem como, seus dependentes. 
 
13.1.1. A perda da qualidade de beneficiário titular ocorrerá: 
 
a) pela rescisão do presente contrato; 
 
b) quando houver quebra do vínculo com a CONTRATANTE por qualquer razão; 
 
c) quando vier a falecer, após a comunicação do fato à CONTRATADA pela 
CONTRATANTE; ou 
 
d) em caso de fraude praticada pelo beneficiário titular, apurada de acordo com a legislação 
vigente. 
 
13.2. O beneficiário dependente  que, por qualquer motivo, deixar de atender às condições 
que autorizaram a sua inscrição na qualidade de beneficiário dependente, será excluído do 
contrato. 
 
13.2.1. A perda da qualidade de beneficiário dependente ocorrerá: 
 
a) quando o beneficiário titular solicitar por escrito sua exclusão; 
 
b) quando o beneficiário titular for excluído do plano; 
 
c) para o cônjuge, pela separação judicial, pelo divórcio ou pela anulação do casamento; 
 
d) para o convivente, quando cessadas as condições inerentes a essa qualidade; 
 
e) para o filho solteiro, ao completar 21 anos, desde que não esteja cursando faculdade, 
limitada esta, entretanto, em comprovada tal situação de estudante universitário, à idade de 
24 anos; 
 
f) para o enteado, tutelado ou curatelado, ainda que em caráter provisório, ao perder tal 
qualidade em razão de maioridade civil, lei ou determinação judicial; ou 
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g) em caso de fraude praticada pelo beneficiário dependente, apurada de acordo com a 
legislação vigente. 
 
13.3. Caberá tão-somente à CONTRATANTE solicitar a suspensão ou exclusão de 
beneficiários. 
 
13.4. A CONTRATADA só poderá excluir ou suspender a assistência à saúde dos 
beneficiários, sem a anuência da CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 
 
a) em caso de fraude; e 
 
b) quando houver perda do vínculo do beneficiário titular com a CONTRATANTE ou de 
dependência, previsto neste contrato. 
 
 

TEMA XIV – RESCISÃO / SUSPENSÃO 
 
 
14.1 - Da Suspensão 
 
14.1.1. O atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 30 dias, consecutivos 
ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, implicará, sempre, na 
suspensão total dos atendimentos até a efetiva liquidação do débito, e sem prejuízo do 
direito da CONTRATADA denunciar o contrato, desde que a CONTRATANTE tenha sido 
notificada até o 20º dia previamente, nos termos da lei. 
 
14.2 - Da Rescisão 
 
14.2.1. Sem prejuízo das penalidades legais, o contrato será rescindido, mediante prévia 
notificação, nas seguintes situações: 
 
a) por fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a omissão ou distorção de 
informações por parte da CONTRATANTE; 
 
b) atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou 
não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que a CONTRATANTE 
tenha sido notificada previamente até o 50º dia de inadimplemento, sem prejuízo do direito 
da CONTRATADA requerer judicialmente a quitação do débito com suas consequências 
moratórias. 
 
c) se qualquer das partes infringir as cláusulas do presente instrumento. 
 
14.2.2. Antes de completado o período inicial de 12 meses, a rescisão do contrato poderá 
ser solicitada por qualquer das partes, quando motivada por uma das hipóteses previstas 
acima, mediante aviso prévio por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, sem 
quaisquer ônus. 
 
14.2.3. Após o período de 12 (doze) meses, contados da data de início de sua vigência, 
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o presente contrato poderá ser denunciado imotivadamente, a qualquer tempo, por qualquer 
das partes, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias. 
 
14.2.4. A falta de comunicação por escrito, nos prazos que antecedem o término do contrato, 
como supracitado nas cláusulas anteriores, 14.2.2 e 14.2.3, implicará na subsistência de 
todas as obrigações constantes do contrato. 
 
14.3. Durante os prazos que antecedem o término do contrato, previstos nas cláusulas 
14.2.2 e 14.2.3, não será admitida a inclusão de novos beneficiários. 
 
14.4. A responsabilidade da CONTRATADA se encerra no último dia estipulado para o 
término do presente contrato, ficando as despesas, desta data em diante, por conta 
exclusiva da CONTRATANTE. 
 
14.5. É obrigação da CONTRATANTE, no caso de rescisão deste contrato, recolher e 
devolver os respectivos Cartões Individuais de Identificação, de propriedade da 
CONTRATADA. 
 
 

TEMA XV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
15.1. É parte integrante deste contrato: 
 
a) Proposta de Adesão; 
b) Relação de beneficiários inscritos (primeira massa); 
c) Planilha de movimentação; 
d) Declaração de Saúde; 
e) Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS); e 
f) Guia de Leitura Contratual (GLC). 
 
15.2. Na eventualidade de insatisfação quanto ao plano ou atendimento dos profissionais e 
empregados da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá encaminhar reclamação escrita 
para o endereço constante da Proposta de Adesão, para a devida apuração. 
 
15.3. A CONTRATANTE reconhece expressamente que seu vínculo contratual é apenas 
com a CONTRATADA, mesmo em caso de atendimento por outras cooperativas integrantes 
do SISTEMA NACIONAL UNIMED, com o que a CONTRATADA manifesta sua incondicional 
concordância para todos os fins de direito. 
 
15.4. Qualquer tolerância não implica perdão, novação, renúncia ou alteração do pactuado. 
 
15.5. A CONTRATANTE deverá solicitar autorização prévia e expressa da CONTRATADA 
caso venha utilizar sua logomarca em propagandas, panfletos ou documentos publicitários. 
 
15.6. A inserção de mensagens na fatura das mensalidades ou correspondência anexas a 
este, valerá como ciência da CONTRATANTE, para todos os efeitos deste contrato. 
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15.7. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a prestar informações mediante 
designação de médico responsável pelo fluxo de informações médicas, solicitadas pelos 
órgãos de fiscalização da assistência à saúde relativas ao contrato. 
 
15.8. A CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA, declarações de vínculo 
legal de seus beneficiários ao contrato, para fins de instrução de processos administrativos 
junto a órgãos públicos. 
 
 

TEMA XVI – ELEIÇÃO DE FORO 
 
 
16.1. Fica eleito o domicílio da CONTRATANTE como foro privilegiado para dirimir qualquer 
demanda sobre o presente contrato. 
 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam este instrumento, na presença de duas 
testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

1 de outubro  de 2013 
 
 

 
CONTRATANTE: __________________________________________________    

Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Publico Estadual                                                  
Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo 

 
 
 
 
 CONTRATADA :_____________________________________________________ 
                         UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________ _______________________________ 
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                                        DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO  
E  

OFERECIMENTO DO PLANO REFERÊNCIA 
 
CONTRATANTE:   Sindicato dos Trabalhadores do CEETE PS, do Ensino Publico  

Estadual  Técnico, Tecnológico e Profissional do Es tado de São    
Paulo 
CNPJ  00.1750847/0001-07 
Praça coronel Fernando Prestes, 74, Bom Retiro 
São Paulo/S/P  CEP:01.124-060 

REPRESENTADA EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL        
 
Declaro que, antes de assinar o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, 
tomei ciência das condições gerais do plano de assistência à saúde proposto pelo 
representante da Unimed de Pindamonhangaba, manifestando pela minha aceitação. 
 
Tenho também conhecimento da existência e disponibilidade do PLANO REFERÊNCIA  e 
que a Unimed de Pindamonhangaba me ofereceu nesta oportunidade , conforme o art. 10 da 
Lei nº 9.656/98, que assegura a assistência ambulatorial e assistência hospitalar com 
obstetrícia e acomodação em quarto coletivo.  
 
Declaro, outrossim, que NÃO tendo interesse em adquirir o mesmo optei pelo plano 
denominado “Participativo Adesão Enfermaria Regional - Premium”   -  Registro ANS 
456.565/08-7. 
 
Declaro ainda, para todos os fins e efeitos, que estou ciente e de acordo com as condições 
gerais e particulares do contrato por mim escolhido, inclusive quanto aos prazos de 
carências, quanto aos serviços não cobertos e quanto às eventuais restrições de 
atendimento de doenças preexistentes constantes nas cláusulas contratuais. 
                                       

     
         1 de  outubro  de 2013 

 
CONTRATANTE: ________________________________________________________     

Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino P ublico Estadual Técnico, 
Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo 

 
 
 
 CONTRATADA :_____________________________________________________ 
                         UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ _______________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA 

 

O presente termo tem por objetivo comprovar o conhecimento inequívoco e a inteira ciência, 

na condição de contratante do plano de Assistência Médico-Hospitalar e de Diagnóstico e 

Terapia nº 3755, firmado com a Unimed de Pindamonhangaba – Cooperativa de Trabalho 

Médico, quanto à cobertura e procedimentos de URGÊNCIA E EM ERGÊNCIA, conforme 

a seguir: 

 
- Urgência : são os atendimentos entendidos como resultantes de acidentes pessoais ou 
complicações no processo gestacional. 
 
- Emergência : são os atendimentos definidos como aqueles que implicarem risco imediato 
de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 
assistente. 
 
 
- Terá 24 (vinte quatro) horas de carência, contadas a partir da data da inclusão, para a 

cobertura dos casos de urgência e emergência que implicar em risco imediato de morte ou 

lesões irreparáveis para o paciente (conforme descrito acima). 

 

- As consultas e todos os procedimentos efetuados a ntes do início da cobertura ou do 

cumprimento das carências previstas no contrato, se rão de responsabilidade 

financeira do responsável contratante/responsável l egal, bem como o pagamento 

deste serviço deverá ser efetuado diretamente no pr estador que concedeu o 

atendimento.  

    
 

      1 de  outubro  de 2013 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE: __________________________________________________     

Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino P ublico Estadual Técnico, 
Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo 
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DECLARAÇÃO 

 
 
                 
O Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino P ublico Estadual Técnico, 

Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo, situada na Praça Coronel Fernandes 

Prestes, 74, Bom Retiro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 00.175.847/0001-07, por 

intermédio de seu Representante Legal, vem pela presente DECLARAR  para os devidos 

fins, que previamente à assinatura da proposta de contratação ao plano “Participativo 

Adesão Apartamento Regional - Premium” , recebeu da Unimed Pindamonhangaba o 

Manual de Orientação para Contratação de Planos de  Saúde –  MPS,  do qual tomou 

ciência do seu conteúdo na totalidade e que assume   total responsabilidade pela entrega 

deste manual ao beneficiário titular até a  assinatura da sua proposta de ingresso ao plano 

de saúde. 

 
 
 

1 de  outubro  de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATANTE: __________________________________________________    

Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino P ublico Estadual Técnico, 
Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


