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TERMO DE CIÊNCIA PARA PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE - PENSIONISTA 
 

 

Eu, .............................................................................................................................., beneficiário(a) 

do CompesaSaúde Plano..........., inscrito(a) sob matrícula ........................., declaro para os 

devidos fins que ao entregar a Certidão de Óbito do(a) beneficiário(a) titular do Plano de Saúde, 

................................................................................................................................., à Compesaprev, 

estou ciente de que irei manter o vínculo com o Plano de Saúde, responsabilizando-me pela 

continuidade dos pagamentos das contribuições mensais, e que poderei ser excluído(a), caso 

fique inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não.  

Estou ciente de que, a contar da entrega da Certidão de Óbito do(a) titular acima identificado, 

minha condição no plano de saúde passará a ser “Titular Provisório”, com mensalidade calculada 

nas mesmas condições do(a) beneficiário(a) falecido(a), salvo nos casos de ser o(a) falecido(a) 

empregado(a) do quadro ativo, pois há regramento específico, conforme o Acordo Coletivo de 

Trabalho vigente na Compesa. 

Declaro estar ciente de que esta condição de “Titular Provisório” se estenderá até que sejam 

apresentados, por mim, à CompesaPrev, os documentos abaixo elencados, ocasião em que 

minha situação no CompesaSaúde será alterada para “Pensionista”, com respectivos ajustes nas 

contribuições mensais pagas ao plano de saúde. 

Estou ciente de que, não sendo apresentados por mim à CompesaPrev os documentos abaixo, 

em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito do(a) beneficiário(a) titular, a condição de “Titular 

Provisório” será extinta e o contrato com o plano de saúde encerrado. 

 

..........................................., .................... de .......................... 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
NOME / MATRÍCULA 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO 

1. Carta de Concessão INSS;  

2. Carteira de Identidade;  

3. CPF;  

4. Certidão do PIS (documento que comprova a legalidade do dependente);  

5. Certidão de Óbito;  

6. Comprovante de Residência;  

7. Extrato de Pagamento Atualizado do INSS;  

8. Rescisão de Contrato (se beneficiário titular falecido na ativa);  

9. Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável lavrada em Cartório de Registro 
Civil. Na ausência, apresentar 03 (três) comprovantes de dependência, tais como: 
certidão de filhos em comum, dependência no imposto de renda, comprovante de 
residência em comum;  

10. Carteira de Trabalho (se beneficiário titular falecido na ativa);  

11. Ficha Financeira dos 03 últimos anos (se beneficiário titular falecido na ativa);  

12. Histórico Salarial do beneficiário (se beneficiário titular falecido na ativa);  

13. 02 Fotos 3×4;  

14. Certidão de nascimento dos filhos que constam na certidão do PIS/PASEP/FGTS;  

15. Declaração de Dependente Inválido (fornecida pela CompesaPrev). 

 


