
TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 Entre as partes, de um lado Consultório Odontológico do Convênio do Sindicato com endereço 
nesta capital na Av. Borges de Medeiros, 410, sala 1014, Centro, doravante denominado de “primeiro 
compromitente”, aqui representado pelo Sr. Fernando Torres Schneider, RG-2047.979.264, CPF-
626.333.500/97, e de outro lado, o Sr(a)__________________________  doravante denominado, 
“Segundo Compromitente”, estado civil _______________, residente na rua______________________ 
Bairro:____________________ , cidade:_____________________. RG n°________________ , 
CPFn°_______________  têm-se justo e acertado entre si o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O “Primeiro Compromitente” firma, na data abaixo assinada, contrato e Prestação 
de Serviços Odontológicos com o Sindicato, conforma as cláusulas e condições constantes no referido 
instrumento contratual; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O “Segundo Compromitente” assume neste ato, na condição de participante do 
Plano Odontológico contratado a obrigação perante este de efetuar o pagamento das mensalidades 
referentes ao plano ora contatado; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O “Primeiro Compromitente”obriga-se a oferecer ao Segundo Compromitente 
tratamento odontológico nos seguintes termos: vide anexo: 
 
CLÁUSULA QUARTA: A impossibilidade de comparecimento à consulta deve ser comunicada pelo 
paciente ao consultório, com antecedência mínima de 24 horas.  A falta, sem aviso prévio implicara no 

pagamento, pelo beneficiário de uma multa de R$ 20,00 (vinte reais). A falta à consulta com aviso prévio 
menor que 24 horas acarretará em multa de R$ 10,00 (dez reais). Os valores arrecadados irão para o 
caixa do sindicato; 
 
CLÁUSULA QUINTA: O “Segundo Compromitente” assume neste ato um prazo mínimo de vinculação 
contratual de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura no presente. Termo de Compromisso, e 

responsabiliza-se pela  indenização integral desses valores, no caso de desistência do presente Convênio 
dentro deste prazo mínimo; 
Parágrafo único: O “Segundo Compromitente” estará isento de disposto no catup desta cláusula no caso 
por optar pela desistência do Plano Odontologico dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do presente instrumento contratual; 
 
CLÁUSULA SEXTA: O presente termo de compromisso tem prazo de validade indeterminado, sendo que 
ao término dos 12 (doze) meses constantes da Cláusula Quinta, o mesmo será renovado 
automaticamente exceto com declaração expressa do beneficiário; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os valores descontados em folha de pagamento dos associados serão repassados 
pelo “Segundo Compromitente” ao consultório odontológico do sindicato , no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias; 
 
CLÁUSULA OITAVA: Elegem as partes que o foro do presente contrato é o da Comarca de Porto Alegre, 
com exclusão de qualquer outro por mais especial que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que possam 
surgir no decorrer do contrato.  
 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma. 
 
Tipo de Plano Contratado: _____________ 
 
Porto Alegre, __ de _____________de 20___ 

 
 
 
 
 
_______________________________________   ___________________________ 
Fernando Torres Schneider                   Sr.(a) 


