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PORTARIA/PRESI/SEcbE 81 DE 10/02/2011

Dispõe sobre o Auxílio Ortodôntico aos beneficiários do Pro-Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão do 
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão realizada no dia 09/02/2011, constante nos autos do Processo Administrativo 836/2011 – TRF1,

CONSIDERANDO:
a) que o Regulamento Geral do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal da 1º Região – Pro-

Social, aprovado pela Resolução 670-006 de 04/06/2003, prevê, em seu art. 14, III, c, a possibilidade de implementação de programas e auxílios, 
condicionados à existência de recursos;

b) a necessidade de regulamentação do benefício relativo à ortodontia,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído o auxílio para tratamento ortodôntico, sob a denominação Auxílio Ortodôntico, destinado à cobertura dos procedimentos 

descritos no Anexo desta Portaria. 
Parágrafo único. Considera-se tratamento ortodôntico os procedimentos que objetivem a correção das más oclusões das arcadas dentárias, 

por intermédio do uso de aparelhos intrabucais.
Art. 2º O Auxílio Ortodôntico será prestado na modalidade de Assistência Indireta de Livre Escolha, mediante reembolso de despesas.
Art. 3º São beneficiários do Auxílio Ortodôntico os titulares, pensionistas e os respectivos dependentes inscritos no Pro-Social.
Art. 4º O beneficiário titular ou pensionista civil arcará com participação de 20% (vinte por cento) sobre os valores reembolsados, desvinculada 

das demais contribuições para o Programa, consignada em folha de pagamento, em parcelas mensais não superiores a 10% (dez por cento) da sua 
remuneração, deduzidos o Imposto de Renda e o Plano de Seguridade Social do Servidor.

Art. 5º São critérios para concessão do Auxílio Ortodôntico:
I – tratamento realizado por cirurgião-dentista devidamente inscrito como especialista em ortodontia junto ao Conselho Regional de 

Odontologia – CRO;
II – laudo do ortodontista, onde conste:
a) diagnóstico morfo-funcional;
b) arcada em que será colocado o aparelho;
c) duração estimada do tratamento e prognóstico.
III – apresentação de Guia de Tratamento Odontológico – GTO, com auditoria inicial, independentemente do valor da guia, onde constará(ão) 

o(s) aparelho(s) a ser(em) utilizado(s);
IV – auditoria final obrigatória, após a instalação do aparelho, independentemente do valor da guia;
V – requerimento de reembolso;
VI – nota fiscal ou recibo de realização e pagamento de procedimento, cuja data de emissão seja a mesma da realização do atendimento.
§ 1º O custo de planejamento, confecção e instalação de aparelhos está incluído no valor do próprio aparelho.
§ 2º A colocação de aparelho fixo total somente será reembolsada se realizada após a erupção completa dos segundos molares 

permanentes.
§ 3 º Cada beneficiário poderá solicitar reembolso de instalação de aparelho específico, uma única vez, no período trinta e seis meses. 
§ 4º Toda despesa referente ao reparo ou substituição de aparelho danificado, quebrado ou perdido será de inteira responsabilidade do 

beneficiário.
§ 5º Quando o tratamento ortodôntico for interrompido por opção do paciente, este perderá o direito a um novo aparelho, independente 

do tempo transcorrido, bem como restituirá ao Programa o valor do Auxílio já reembolsado.
§ 6º As manutenções de aparelhos ortodônticos fixos estão limitadas a trinta e seis sessões, com periodicidade mensal.
§ 7º Não poderá ser incluída mais de uma manutenção por nota fiscal ou recibo.
Art. 6º Para a fase de contenção serão autorizadas quatro consultas, com a periodicidade de seis meses entre cada uma delas, iniciando-se 

a partir dos seis meses.
Art. 7º A cobertura na especialidade de ortodontia se restringe aos códigos e tipos de aparelhos previstos na Lista de Procedimentos 

Odontológicos – LPO/TRF, devendo as demais despesas, independentemente da necessidade, ser totalmente custeadas pelo beneficiário. 
Parágrafo único. A cobertura abrange também os tratamentos já iniciados a partir da data da auditoria inicial.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO DA PORTARIA/PRESI/SECBE 81DE 10/02/2011
Procedimentos cobertos pelo Auxílio Ortodôntico

cóDIgO PROcEDImEnTO VAlOR (R$)

82.14.8400 Aparelho ortodôntico fixo total – por arcada 500,00

82.14.8410 Manutenção de aparelho ortodôntico fixo – mensal 110,00

82.14.8420 Aparelho móvel de contenção superior 250,00

82.14.8430 Barra de contenção inferior 150,00

82.14.8440 Manutenção da fase de contenção   68,00


