COMO ASSOCIAR-SE À COOPEDER
 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Em Belo Horizonte e região, comparecer à sede regional da COOPEDER (Avenida dos
Andradas, 1199 / 2º andar Centro),
No Interior de Minas Gerais comparecer no Setor Regional da Sua Cidade. (listagem das
cidades)
Preencher os formulários necessários com 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 35269432 para se informar sobre a documentação necessária.

 CUSTO PARA ASSOCIAR
•

Capital Mínimo Subscrito no valor de R$500,00 que pode ser dividido em 05 parcelas
de R$100,00.

•

Taxa de inscrição no valor de R$119,00 (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$ 45,00
Remuneração de R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00............................. mensalidade de R$ 66,00
Remuneração de R$ 4.000,01 a R$ 6.000,00............................. mensalidade de R$ 79,00
Remuneração acima de R$ 6.000,01.......................................... mensalidade de R$ 96,00


CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXCETO
DER/MG

Remuneração até R$ 2.000,00......................................................... mensalidade de R$ 49,00
Remuneração de R$ 2.000,01 a R$ 4.000,00............................. mensalidade de R$ 71,00
Remuneração de R$ 4.000,01 a R$ 6.000,00............................. mensalidade de R$ 85,00
Remuneração acima de R$ 6.000,01........................................mensalidade de R$ 103,00

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$24,00.
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, a COOPEDER, continua com o seu
propósito de defender os interesses de seus associados, com transparência, ética e uma
administração eficaz e profissional.

QUEM PODE SER SEU(A) DEPENDENTE NA COOPEDER
Podem ser beneficiários da COOPEDER, seus dependentes nas modalidades de:
- dependentes preferenciais;
- dependentes agregados;
- dependentes vinculados.
São considerados dependentes preferenciais.........................................SEM CUSTO
• Cônjuge ou companheira (o);
• Filhos ou enteados menores de 24 anos;
• Menores de 18 anos de idade que estejam sob tutela, ou menores de 24 anos, que
estejam sob curatela do associado.
São considerados dependentes agregados...................R$ 107,00 (por vida/mês)
• Filhos e enteados maiores de 24 anos , até 45 anos incompletos;
• Netos, enteados netos, bisnetos, genros, noras, sobrinhos, irmãos não tut elados
até 45 anos incompletos;
• Curatelados maiores de 24 anos até 45 anos incompletos.
São considerados dependentes vinculados..................R$ 214,00 (por vida/mês)
• Pai e mãe; Sogro e sogra;
• Filhos, enteados, netos, enteados netos, bisnetos, genros, noras, sobrinhos e
irmãos maiores de 45 anos.
Obs: Pensionistas
• As pensionistas podem incluir todos os dependentes acima, exceto:
companheiro(a), pai, mãe, sogro e sogra.
Entre em contato para maiores detalhes
Secretaria Geral : (31) 3526-9408 / (31) 3526-9416 / (31) 3526-9431,
sec@coopeder.org.br

