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ADITIVO AO CONTRATO DE PLANOS PRIVADOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

 

 

 

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de Direito 
Privado, com inscrição no CNPJ sob o nº 04.201.372/0001- 37, com registro na ANS sob o Nº 30397-6, 
com sede na Tv. Curuzú, 2212, bairro São Braz, Belém, Estado do Pará, por seus representantes 
estatutários seu Diretor Geral, Dr. Antônio Delduque de Araújo Travessa, CPF 029.883.132-53 e por 
seu Diretor Administrativo, Dr. Robson Tadachi Moraes de Oliveira, CPF 400.741.102-68, a seguir 
chamada CONTRATADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As partes possuem entre si um contratado de plano de saúde, sendo a seguir discriminado: 
 

Registro do Produto na ANS Número dos Contratos Beneficiários 

449.403/04-2 88110200 ATIVOS 

 

                    
       

1.1 Para fins de aplicação de reajuste, as partes avençam que a data base do contrato  – é 01 de março. 
1.2 O valor do plano foi atualizado de acordo com o período da aplicação de reajuste março de 2022 à 

fevereiro de 2023, no percentual de 10,00% levando-se em conta a sinistralidade e o IGPM, após 
negociação entre as partes. 

 

 

 

             

2.1 A tabela de preços, para os associados, será única conforme abaixo: 
  

DADOS DA OPERADORA 

CONTRATANTE 

CLÁUSULA I – DO REAJUSTE  

CLÁUSULA II – DO PREÇO 

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INST BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

 
CNPJ 04.857.850/0001-61 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL  

ENDEREÇO TV. LOMAS VALENTINAS 2625 SALA 106 

BAIRRO MARCO CEP 66093-677 

 
CIDADE BELEM - PA 

REPRESENTANTE LEGAL WILLIAN RICARDO DA SILVA FERNANDES CPF 637.657.052-68 
 

REPRESENTANTE LEGAL  CPF  
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VALOR MENSAL POR FAIXA ETÁRIA (EM R$) 
SEGMENTAÇÃO: AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ENFERMARIA 

FAIXA VALOR FAIXA VALOR 

0 a 17 anos  232,21 40 a 49 anos  402,29 

18 a 29 anos  232,21 50 a 59 anos  402,29 

30 a 39 anos  402,29 60 anos a mais  929,54 

 
ATENDIMENTO DOMICILIAR   38,80 

 

2.2  O pagamento das contraprestações referentes aos associados será de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATANTE.              

 

 

 

3.1 Para os fins desta Cláusula são considerados: 
a) “Dados Pessoais”: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável (“Titular” ou “Titular dos Dados”); é considerada identificável uma pessoa singular 

que possa ser identifica direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, 

como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores 

por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, 

genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular; 

b) “Representante do Titular dos Dados”: Um dos pais ou o representante legal, conforme aplicável, 
para a coleta de consentimento quando ocorrer o Tratamento de Dados Pessoais da Criança. 

c) “Criança”: Em observância ao art. 2º do Estatuto de Criança e do Adolescente – ECA, a pessoa 

até 12 (doze) anos de idade incompletos. 

d) “Tratamento”: Qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre Dados Pessoais ou 

sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou não, tais como a coleta, o 

registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a 

consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 

disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição. 

e) “Controlador”: Parte que determina as finalidades e os meios de Tratamento de Dados Pessoais. 
No presente Contrato CONTRATANTE e CONTRATADA (“Partes”) são Controladores. 

f) “Operador”: Parte que trata Dados Pessoais de acordo com as instruções do Controlador. No 
presente Contrato, Operador será o terceiro que poderá ser contratado por qualquer das Partes. 

g) “Incidente de Segurança”: Acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de Tratamento inadequado ou ilícito dos Dados 

Pessoais. 

h) “ANPD” (Autoridade Nacional de Proteção de Dados): órgão da administração pública 

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território 

nacional. 

CLÁUSULA III – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
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3.2 LGPD” significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Em decorrência 
do presente contrato, a UNIMED BELÉM realiza o tratamento de dados pessoais e dados pessoais 
sensíveis dos titulares (beneficiários). Os dados pessoais tratados pela UNIMED BELÉM têm como 
finalidade predominante o estabelecimento de vínculo contratual ou a gestão, administração, 
prestação, ampliação e melhoramento dos serviços de plano de saúde e de assistência médica ao 
titular dos dados pessoais e o tratamento será limitado às atividades necessárias para o alcance das 
finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD. 
Os CONTROLADORES somente realizarão, respectivamente, os seguintes tratamentos, sempre nos 
limites expressamente autorizados neste Aditivo e de acordo com os dispositivos legais: coleta, 
armazenamento, controle, uso, compartilhamento e quaisquer outras formas de tratamento de dados 
pessoais. Os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, 
seguem um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com 
a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

3.3 As Partes reconhecem e concordam que, no que diz respeito ao Tratamento dos Dados Pessoais, cada 
Parte atua como controlador em relação a tal Tratamento, em alguns casos, a UNIMED BELÉM 
pode figurar como operador perante a outra Parte. 

3.4 As Partes declaram, por este instrumento, que se comprometem a cumprir todas as normas sobre 
privacidade e proteção de dados, inclusive, sempre e quando aplicável, a Constituição Federal, o 
Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), 
seu decreto regulamentador (Decreto 8.7771/2017), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 
13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema (“Legislação Aplicável”). 

3.5 Cada Parte deverá assegurar que quaisquer Dados Pessoais que forneça à outra Parte tenham sido 
coletados em conformidade com a Legislação Aplicável. As Partes deverão tomar as medidas 
necessárias, incluindo fornecer informações adequadas aos titulares de dados e garantir a existência 
de uma base legal, para que a outra Parte tenha o direito de receber tais Dados Pessoais para os fins 
previstos neste Contrato. 

3.6 A Parte que receber os Dados Pessoais fornecidos pela outra Parte deverá tratar os Dados Pessoais 
somente na medida do necessário para atingir a finalidade pela qual os Dados Pessoais foram 
fornecidos. As Partes reconhecem que os Dados Pessoais também poderão ser tratados caso 
necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória à qual a Parte esteja sujeita no Brasil 
ou para o exercício de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais. 

3.7 Cada Parte deverá usar os esforços razoáveis para assegurar que quaisquer Dados Pessoais que 
forneça à outra Parte sejam precisos e atualizados. 

3.8 Durante a vigência deste Contrato e sem prejuízo do cumprimento de obrigações previstas na 
Legislação Aplicável, as Partes observarão, no mínimo, os seguintes padrões de segurança: 

a) O estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos dados mediante a definição de 
responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios de acesso exclusivo 
para determinados responsáveis;  

b) O estabelecimento de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, 
sistemas de autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento 
dos registros;  

c) A criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, 
contendo o momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso 
designado pela Empresa e o arquivo acessado, inclusive quando tal acesso é feito para cumprimento 
das obrigações legais ou determinações por parte de autoridades; 



 

 

 

4 
  

       

 

ADITIVO AO CONTRATO DE PLANOS PRIVADOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

3.9  As Partes deverão manter sigilo em relação aos Dados Pessoais tratados em virtude deste Contrato, 
garantindo que todas as pessoas autorizadas a tratarem tais dados estejam comprometidas, de forma 
expressa e por escrito, estejam sujeitas ao dever de confidencialidade, bem como devidamente 
instruídas e capacitadas para o Tratamento de Dados Pessoais. 

3.10  Na hipótese em que uma Parte não tenha condições isoladas para realizar o cumprimento das 
obrigações previstas na Legislação Aplicável em relação aos direitos dos titulares, cada Parte deverá 
auxiliar a outra, de imediato, visando: 

a) Confirmação da existência de tratamento; 
b) Informação sobre acesso aos dados; 
c) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a lei; 
e) Portabilidade dos dados; 
f) Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento, quando aplicável; 
g) Elaboração de relatórios de impacto à proteção dos Dados Pessoais; 
h) Informação sobre a possibilidade de não fornecimento do consentimento e sobre as consequências 

da negativa; 
i) Revogação do consentimento; 
j) Revisão de decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de dados pessoais. 

3.11  Cada Parte deverá informar, de forma imediata, à outra Parte, qualquer solicitação de correção, 
eliminação, anonimização ou bloqueio dos Dados Pessoais, que tenha recebido do titular, para que 
seja repetido idêntico procedimento em relação à própria Parte ou com quaisquer terceiros que 
tenham recebido os Dados Pessoais do titular em virtude da existência deste Contrato, visando o 
atendimento da Legislação Aplicável, exceto nos casos em que o envio desta informação seja 
comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. 

3.12  As Partes se comprometem a, antes da coleta, acesso, uso e transferência dos Dados Pessoais, 
justificar a operação em uma das bases legais previstas na LGPD para que o Tratamento seja 
realizado legitimamente. 

3.13  As Partes expressamente se comprometem a tratar os Dados Pessoais sensíveis que lhes forem 
confiados ou que eventualmente sejam tratados na relação direta com o titular em estrita observância 
das regras específicas previstas na Legislação Aplicável, incluindo, mas não se limitando à LGPD. 

3.14  As Partes se comprometem a tratar os Dados Pessoais de Crianças e adolescentes em observância 
do disposto no art. 14, da LGPD. 

3.15  Cada uma das Partes será a única responsável, independentemente da necessidade de comprovação 
de culpa, por eventuais Incidentes de Segurança que venham a ocorrer em relação aos Dados Pessoais 
tratados sob sua responsabilidade. 

3.16  Caso uma das Partes seja demandada por qualquer pessoa, autoridade ou entidade, pública ou 
privada, em razão do Incidente de Segurança, fica garantido a essa Parte o direito de chamamento 
ou denunciação à lide, nos termos do Código de Processo Civil; 

3.17  Em caso de Incidente de Segurança envolvendo Dados Pessoais obtidos em decorrência deste 
Contrato, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, deverão as Partes, imediatamente, 
comunicarem-se mutuamente, através de notificação formal, certificando-se do recebimento, 
contendo no mínimo as seguintes informações: 

a) Data e hora do Incidente de Segurança; 
b) Data e hora da ciência pela Parte notificante; 
c) Relação dos tipos de dados afetados pelo Incidente de Segurança; 
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d) Quantidade e relação de Titulares afetados pelo Incidente de Segurança; 
e) Dados e informações de contato do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) para fornecer outras 

informações sobre o Incidente de Segurança; 
f) Descrição das possíveis consequência do Incidente de Segurança; 
g) Indicação das medidas adotadas, em andamento, e futuras para reparar o dano e evitar novos 

Incidentes de Segurança; 
3.18  Caso a Parte não disponha de todas as informações elencadas no item 4.16 no momento do envio da 

notificação, deverá encaminhá-las gradualmente, desde que o envio de todas as informações não 
exceda o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência do incidente. 

3.19  As Partes disponibilizarão toda a documentação necessária para demonstrar o cumprimento às 
obrigações estabelecidas neste Contrato e/ou na Legislação Aplicável, em período previamente 
combinado entre as Partes. Fica garantido às Partes o direito a realização de pelo menos uma 
auditoria semestral nos sistemas uma da outra, com o objetivo de verificar medidas e controles de 
segurança da informação e adequação do Tratamento de Dados Pessoais ao objeto e às obrigações 
do presente Contrato. 

3.20  O relatório de auditoria deverá ser enviado à Parte auditada e à Parte solicitante, simultaneamente, 
e deverá ser considerada confidencial, podendo as Partes apenas divulgá-lo a seus respectivos 
assessores legais. 

3.21  Os custos da auditoria deverão ser suportados pela Parte solicitante. 
3.22  As Partes se comprometem a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer vulnerabilidades 

de sistema, processos, governança e outros apontados no relatório de auditoria sejam tratados 
adequadamente, devendo preparar um plano de ação com cronograma razoável para a realização de 
referidas atividades, sem prejuízo da Parte solicitante decidir pela rescisão deste Contrato, uma vez 
consideradas graves as irregularidades verificadas. 

3.23  Caso requerido por uma das Partes e não havendo a rescisão deste Contrato, referido plano de ação 
deverá ser compartilhado com a outra Parte, devendo a Parte auditada enviar a cada período 
trimestral uma atualização de status para atendimento a todos os pontos constantes do plano de ação. 

3.24  Caso uma Parte tenha necessidade de compartilhar com terceiros os Dados Pessoais recebidos pela 
outra Parte, independentemente do motivo, deverá referida Parte impor a tais terceiros o dever de, 
no mínimo, cumprir com as obrigações estabelecidas neste Contrato bem como na Legislação 
Aplicável, sendo inclusive, responsável, perante a outra Parte, pelas atividades de Tratamento de 
Dados Pessoais exercidas pelo terceiro contratado e por eventuais Incidentes de Segurança. 

3.25  Ao término da relação entre as Partes, cada Parte deverá, em caráter definitivo, eliminar, anonimizar 
e/ou bloquear acesso aos Dados Pessoais que tiverem sido tratados em decorrência do Contrato, 
salvo se referida Parte tiver base legal, de acordo com a Legislação Aplicável, para continuar o 
tratamento dos Dados Pessoais. 

3.26  Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula ou em caso de Incidente 
de Vazamento que imponha o dever à Parte inocente de indenizar o titular dos Dados Pessoais ou 
quaisquer terceiros, ficará a Parte infratora com a obrigação de reparar eventuais perdas e danos, as 
quais não estarão sujeitas a qualquer limite, ainda que disposto de outra forma no Contrato ou em 
qualquer outro instrumento firmado pelas Partes. 

3.27  Na hipótese de qualquer alteração aos termos previstos nesta Cláusula, as Partes deverão celebrar 
aditivo contratual, por escrito, formalizando a mudança acordada.  
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4.1  O CONTRATANTE, por meio do presente instrumento, se compromete a obter junto aos 
Beneficiários a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual consente e concorda que a 
OPERADORA realize o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em 
conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
tomando decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, realizando operações como as 
que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

4.2 A OPERADORA fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento 
dos seguintes dados pessoais do CONTRATANTE: 

a) Nome completo; 
b) Data de nascimento; 
c) Número e imagem da Carteira de Identidade (RG); 
d) Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
e) Número e imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 
f) Fotografia 3x4; 
g) Estado civil; 
h) Nível de instrução ou escolaridade; 
i) Endereço completo; 
j) Números de telefone, Whatsapp e endereços de e-mail; 
k) Banco, agência e número de contas bancárias; 
l) Bandeira, número, validade e código de cartões de crédito; 
m) Nome de usuário e senha específicos para uso dos serviços da UNIMED BELÉM; 
n) Comunicação, verbal e escrita, mantida entre o CONTRATANTE e a UNIMED BELÉM; 
o) Informações referentes à utilização do plano (Número de procedimentos, tipo de procedimentos); 
p) Informações referentes a prescrições médicas e doenças preexistentes a celebração do contrato; 
q) Impressão digital e reconhecimento facial. 

4.3 O tratamento dos dados pessoais listados nesta cláusula tem as seguintes finalidades: 
a) Possibilitar que a UNIMED BELÉM identifique e entre em contato com o CONTRATANTE para 

fins de relacionamento comercial; 
b) Possibilitar que a UNIMED BELÉM elabore contratos comerciais e emita cobranças contra o 

CONTRATANTE; 
c) Possibilitar que a UNIMED BELÉM envie ou forneça ao CONTRATANTE seus produtos, serviços 

e benefícios advindos de convênio ou contrato com terceiros, de forma remunerada ou gratuita; 
d) Possibilitar que a UNIMED BELÉM estruture, teste, promova e faça propaganda de produtos e 

serviços, personalizados ou não ao perfil do CONTRATANTE; 
e) Possibilitar que a UNIMED BELÉM realize consultas sobre o CONTRATANTE em cartórios 

judiciais, ofício de notas, registro de imóveis, e cadastros de restrição de crédito; 
f) Possibilitar que a UNIMED BELÉM realize a auditoria dos terceiros contratados para prestar 

serviços ao CONTRATANTE; 
g) Possibilitar que a UNIMED BELÉM analise a cobertura do procedimento objeto da solicitação do 

CONTRATANTE, com base no presente contrato, prazos de carência, e Cobertura Parcial 
Temporária - CPT, Rol de Procedimentos da ANS e suas Diretrizes de Utilização – DUT; 

CLÁUSULA IV – CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
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h) Possibilitar que a UNIMED BELÉM lhe preste os serviços de assistência à saúde por meio dos seus 
serviços médicos, hospitalares e laboratoriais próprios e/ou contratados. 

4.4 A OPERADORA fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do CONTRATANTE com outros 
agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, 
observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018. 

4.5 A OPERADORA responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito. 

4.6 Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709/2018, a UNIMED BELÉM comunicará ao 
CONTRATANTE e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente 
de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao CONTRATANTE. 

4.7 A UNIMED BELÉM poderá manter e tratar os dados pessoais do CONTRATANTE durante todo o 
período em que estes forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas nesta cláusula. 

4.8 Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos 
pela UNIMED BELÉM por período indefinido. 

 

 

5.1 A CONTRATANTE possui exclusiva responsabilidade financeira sobre o pagamento da fatura 
mensal relacionada ao plano destinado aos titulares ativos e seus dependentes. 

 

 

 

Por se acharem concordes, firmam o presente em duas vias de igual teor. 
 

 

 

Belém, 01 de março de 2022 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

                      CONTRATANTE 

___________________________________  
                     CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

      Dr. Antonio Delduque de Araújo Travessa 

                                 Diretor Geral 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

      Dr. Robson Tadachi Moraes de Oliveira 

           Diretor Administrativo 

 

CLÁUSULA V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Willian Ricardo 

da Silva 

Fernandes

Assinado de forma 

digital por Willian 

Ricardo da Silva 

Fernandes 

Dados: 2022.02.23 
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