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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

Pelo  presente  instrumento  particular,  contrato  de  prestação  de  serviços 

odontológicos, de um lado a CONTRATADA, a Cirurgiã Dentista Lucimere Hallak, 

brasileira,  solteira,  inscrita  no  CRO-MG  sob  o  número  29398,  Identidade 

MG-9105930  SSP-MG,  CPF:  035.583.616-52,  inscrita  no  INSS com o  número 

11.683.261.776,  consultório  na Rua Ministro  Gabriel  Passos,  276,  centro,  fone 

3371-8730, nesta cidade, e de outro lado a CONTRATANTE a Associação dos 

Servidores  da  FUNREI  -  ASFUNREI,  CGC–21.273.537/0001-03,  representada 

pelo  seu  Presidente  atual,  JOAQUIM  RODRIGUES  DA  COSTA  têm  justo  e 

contratada:

I. A primeira acima qualificada, de hora em diante denominada dentista, se 

obriga  a  prestar  seus serviços  profissionais  aos associados e  aos seus 

dependentes.

I.1 A dentista, se obriga a:

I.1.1  –  Prestar  serviços  no  ramo  de  sua  atividade  (com  a  máxima 

qualidade);

I.1.2 – Informar diretamente a ASFUNREI qualquer irregularidade ocorrida 

para providências imediatas;

I.1.3 – Exigir, no ato da utilização deste contrato, a apresentação da carteira 

de associado ou dependente da ASFUNREI;
I.1.4 – Encaminhar relatório dos Procedimentos realizado durante o mês, 

discriminando o número de matricula do titular e o nome do atendido, a data do 

atendimento  e  serviço  (Guia  de  atendimento  Odontológico  e  Orçamento).  O 

relatório  deve  ser  assinado  pela  contratada  e  entregue  na  secretaria  da 

ASFUNREI, no fim de cada mês;

I.1.5  –  Atender  aos  associados  e  aos  seus  dependentes,  em  caso  de 

urgência, em horário que houver disponibilidade da contratada;

I.1.6  –  Prestar  atendimento  perfazendo  um  total  de  44  Procedimentos 

mensais;
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I.1.7  –  Atender  aos  associados  e  aos  seus  dependentes,  em  horário 

marcado pela contratada, no período de 8:00 às 11:00 h e 14:00 às 20:00h;

I.1.8  –  Prestar  aos  associados  e  aos  seus  dependentes  os  seguintes 

serviços:

DIAGNÓSTICO:

• Exame clínico

RADIOLOGIA:

• Rx periapical

PREVENÇÃO

• Profilaxia (Polimento coronário – 4 hemi arcadas )

• Orientação de higiene bucal

• Aplicação tópica de flúor

• Controle de placa bacteriana

• Raspagem de cálculo supragengival

DENTÍSTICA

• Restauração em amalgama 1 face

• Restauração em amalgama 2 faces

• Restauração em amalgama 3 faces

• Restauração em amalgama 4 faces

• Restauração provisória
• Restauração em cimento de ionômero de vidro

• Restauração em resina fotopolímerizavel cl. ①
• Restauração em resina fotopolímerizavel cl. ③
• Restauração em resina fotopolímerizavel cl. ④
• Restauração em resina fotopolímerizavel cl. ⑤
• Preenchimento com resina
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• Preenchimento com ionômero de vidro
• Preenchimento com fosfato de zinco
• Preenchimento com hidróxido de cálcio

CIRURGIA
• Exodontia de dente permanente e decíduo

• Exodontia de raízes residuais

II. A ASFUNREI, se obriga a: 

II.1 – Efetuar o pagamento de R$ 600,00 (Seiscentos reais) em termos de 

honorários  profissionais,  reajustáveis  anualmente  pela  média  do  índice 

inflacionário do período.

II.2 – Efetuar o pagamento de mais R$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco 

reais ) a título de custo de materiais, reajustáveis anualmente pela média do índice 

inflacionário do período.

II.3 – Liberar o pagamento a contratada até o quinto dia útil de cada mês, 

mediante a apresentação de recibo de pagamento de autônomo ( RPA );

III – A CONTRATADA se obriga:

III.1 –  Conceder o desconto de 10% a 30% para os procedimentos que 

estão fora da cobertura do plano, sendo o desconto para o terapia endodôntica de 

30%. Facilidade na forma de pagamento como parcelamento etc. Serviços extras 

e os valores propostos estão reunidos na tabela fornecida pela ABO-Associação 

Brasileira de Odontologia, incluindo todas as despesas, impostos, taxas, seguros e 

outros.

IV – DA VIGÊNCIA

          IV.1 – O prazo de vigência do  presente contrato é inicialmente de 3 (três) 

meses, lapso equivalente a um período de experiência, vencido este dependendo 

da  avaliação  e  aprovação  do  CONTRATANTE  passará  a  ser  pelo  tempo 

determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado consecutivamente ao 

fim interstício ou presumisse prorrogado no silêncio dessas partes subscritoras.
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IV.2 – O presente entra em vigor deste a da data da assinatura do mesmo, 

podendo no entanto, ser rescindido, por qualquer das partes, em qualquer época, 

mediante comunicação prévia por escrito, com prazo mínimo de 30 ( trinta ) dias a 

contar do recebimento, sem que uma parte tem que indenizar a outra a qualquer 

título e tempo.

V – DA DECLARAÇÃO DE CONTRIBUINTE AUTÔNOMO

V.1 – A CONTRATADA declara expressamente que firma o presente na 

condição de contribuinte autônoma, a qual deseja manter para tanto assume o 

compromisso de sempre apresentar as devidas contribuições previdências desta 

situação de autônoma, bem como isenta e dispensa de qualquer tipo de ônus ou 

contribuição  financeira  a  CONTRATANTE  nos  casos  de  encargos  com 

previdência, ISS e demais tributos que venha a ser obrigada a arcar.

E por estarem assim justas e contratadas, por livre e expontânea vontade, 

assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor, na presença de duas 

testemunhas.

São João Del-Rei, 20 de junho de 2005.

______________________ ______________________ 
Presidente da ASFUNREI  Lucimere Hallak

 CPF: 035.583.616-52

______________________ ______________________
T1 – por o nome e CPF T2 – por o nome e CPF
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