
COMO SE ASSOCIAR À COOPEDER 

 

 

  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Comparecer a sede regional da COOPEDER (Avenida dos Andradas, 1199 / 2º andar 

Centro) para preencher os formulários necessários com a cópia dos seguintes 

documentos: 

 

 Identidade 

 CPF 

 Foto 3x4 recente 

 Último contra cheque 

 Comprovante de endereço 

 Se casado: certidão de casamento, RG, CPF e 1 foto 3x4 da esposa 

 Se filhos: RG, CPF e 1 foto 3x4 de cada 

Em caso de “Companheira (o)” apresentar: união estável feita de próprio punho, 

certidão de nascimento ou certidão de casamento com averbação – Registro Civil, 

atualizada das partes envolvidas,  RG, CPF e uma foto 3x4 da companheira (o). 

 

 

OBS: Caso tenha interesse em manter seus dependentes na COOPEDER sejam eles 

preferenciais (cônjuge e filhos até 24 anos) ou agregados e vinculados, favor entrar em 

contato com a Secretaria Geral da COOPEDER pelos telefones (31)3526-9408 ou 

3526-9432 para se informar sobre a documentação necessária. 

 

 

 

 

 



  CUSTO PARA ASSOCIAR  

 

• Capital Mínimo Subscrito no valor de R$500,00 que pode ser dividido em 10 

parcelas de R$50,00. 

• Taxa de inscrição no valor de R$111,00 (cobrada apenas uma vez) 

• Mensalidade de acordo com a remuneração: 

 

 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DER/MG 

Remuneração até R$ 2.000,00................................................... mensalidade de R$ 38,00 

Remuneração de R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00............................. mensalidade de R$ 55,00 

Remuneração de R$ 4.000,01 a R$ 6.000,00............................. mensalidade de R$ 66,00 

Remuneração acima de R$ 6.000,01.......................................... mensalidade de R$ 80,00 
 

 
 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXCETO DER/MG 

Remuneração até R$ 2.000,00................................................... mensalidade de R$ 45,36 

Remuneração de R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00............................. mensalidade de R$ 65,88 

Remuneração de R$ 4.000,01 a R$ 6.000,00............................. mensalidade de R$ 78,84 

Remuneração acima de R$ 6.000,01.......................................... mensalidade de R$ 96,12 

 

 

OBS: Nos casos de adesão ao plano de saúde da UNIMED BH, será cobrado o valor 

da mensalidade de acordo com a faixa etária e plano selecionado, incluindo no primeiro 

mês uma taxa de adesão no valor de R$22,00.  

 

Oferecemos também plano de saúde coletivo com excelentes condições para titular, 

cônjuge e filhos até 24 anos. 

 

Assim, com mais de 60 anos de atuação com qualidade, sem desviar-se do lema do 

Cooperativismo de “um por todos e todos por um”, a COOPEDER, continua com o 

seu propósito de defender os interesses de seus associados, sempre perseguindo a 

transparência, a ética e uma administração eficaz e profissional.  


