
Documentos para migração e adesão ao 
plano de saúde 

  

DOCUMENTOS PARA ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO 
TITULAR 

 2 (duas) cópias do contracheque do(a) beneficiário(a) TITULAR; 

 2 (duas) cópias do documento de identificação com foto e CPF do(a) 
beneficiário(a) TITULAR; e 

 1 (uma) cópia do comprovante de endereço atualizado (dos últimos 90 
dias) do(a) beneficiário(a) TITULAR. 

  

DOCUMENTOS PARA ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO 
DEPENDENTE (ESPOSO(A)) 

 2 (duas) cópias do documento de identificação com foto e CPF do(a) 
beneficiário(a) DEPENDENTE esposo(a); e 

 2 (duas) cópias da certidão de casamento com o(a) beneficiário(a) 
TITULAR. 

  

DOCUMENTOS PARA ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO 
DEPENDENTE (COMPANHEIRO(A)) 

  

Primeiro Passo: o interessado deverá dirigir-se ao de setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura ou da Câmara Municipal de Vereadores e fazer o 
requerimento de inclusão de união estável, anexando: 

 1 (uma) cópia do documento de identificação com foto e CPF do(a) 
beneficiário(a) DEPENDENTE companheiro(a); 

 1 (uma) cópia do traslado da união estável com o(a) beneficiário(a) 
TITULAR; 

 1 (uma) cópia do comprovante de endereço atualizado (últimos 90 dias) 
em nome do(a) beneficiário(a) TITULAR e companheiro(a); 

 1 (uma) cópia de conta conjunta com o(a) beneficiário(a) TITULAR em 
loja, instituição financeira, cartão de crédito, sociedade em clube, e afins; 
e 



 1 (uma) cópia da certidão de casamento, com averbação de separação, 
caso algum deles tenha sido casado anteriormente. 

  

Segundo Passo: o interessado deverá dirigir-se à Gerência de Saúde 
do IPASSP-SM e fazer o requerimento de inclusão de união estável, 
anexando: 

 2 (duas) cópias do documento de identificação com foto e CPF do(a) 
beneficiário(a) DEPENDENTE companheiro(a); 

 2 (duas) cópias do traslado da união estável com o(a) beneficiário(a) 
TITULAR; 

 2 (duas) cópias do comprovante de endereço atualizado (últimos 90 
dias) em nome do(a) beneficiário(a) TITULAR e companheiro(a); 

 1 (uma) cópia de conta conjunta com o(a) beneficiário(a) TITULAR em 
loja, instituição financeira, cartão de crédito, sociedade em clube, e afins; 
e 

 1 (uma) cópia da certidão de casamento, com averbação de separação, 
caso algum deles tenha sido casado anteriormente. 

  

DOCUMENTOS PARA ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO 
DEPENDENTE (FILHO(A)) 

Obs.1: Em se tratando de filho(a) menor de 18 anos, deverá apresentar 2 
(duas) cópias de documento de identificação com foto e CPF, sendo que, na 
falta, poderá apresentar apenas 2 (duas) cópias da certidão de nascimento; 

Obs.2: Em se tratando de filho(a) universitário(a) menores de 24 anos, 
deverá apresentar 2 (duas) cópias de documento de identificação com foto e 
CPF, acompanhadas de 2 (duas) cópias do atestado de matrícula de curso 
superior em nível de graduação; 

Obs.3: O(a) filho(a) inválido(a) será submetido à perícia médica do IPASSP-
SM; e 

Obs.4: Em se tratando de filho(a) adotivo(a), deverá apresentar 2 (duas) 
cópias do documento de guarda judicial com processo de adoção. 

Nota 1: Os beneficiários poderão apresentar cópias autenticadas em cartório; 
ou cópias para serem autenticadas pelo IPASSP-SM, sem custo, desde que 
acompanhadas dos respectivos documentos originais; 



Nota 2: Salvo/exceto os documentos referentes à inclusão de novo beneficiário 
dependente, os beneficiários do plano de saúde atual não necessitam 
apresentar as cópias relacionadas acima; 

Nota 3: O titular que não puder comparecer poderá enviar representante com 
procuração registrada em cartório ou procuração particular (sem registro em 
cartório), acompanhada de documento de identificação com foto (nítida) e 
assinatura (idêntica ao documento de procuração), para que faça a migração 
ou adesão. 

 


