
NOME DA EMPRESA CONDIÇÕES DE CONVÊNIO FORMA DE COMPROVAÇÃO

ABM - Associação Bahiana de Medicina

Associados/Funcionários e            

1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional ou crachá e contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ABO - Associação Brasileira de Odontologia

Associados/Funcionários e          1º 

dependente:10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional ou crachá e contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos

Associados/Funcionários e           

1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional ou crachá e contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ACADEMIA ALPHA FITNESS

(RML Academia de ginástica LTDA)

Funcionários/Clientes e 

1º dependente: 10%

2º dependente: 15%

Clientes:   Carteira da academia, contrato ou comprovante de matrícula.

Funcionário:   Documento funcional  (crachá ou carteira funcional válida, contracheque 

(máx. 90 dias), etc) ou carta de autorização emitida pela convenente.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ACADEMIA ECOHIT

Funcionários/Clientes e 

1º dependente: 10%

2º dependente: 15%

*Exceto ACBEU Villas (Convênio 

especial)

Clientes:   Carteira da academia, contrato ou comprovante de matrícula.

Funcionário:   Documento funcional  (crachá ou carteira funcional válida, contracheque 

(máx. 90 dias), etc) ou carta de autorização emitida pela convenente.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ACADEMIA INFINITY

(Infinity Wellness Condicionamento Físico LTDA- 

ME)

Funcionários/Clientes e 

1º dependente: 10%

2º dependente: 15%

Clientes:   Carteira da academia, contrato ou comprovante de matrícula.

Funcionário:   Documento funcional  (crachá ou carteira funcional válida, contracheque 

(máx. 90 dias), etc) ou carta de autorização emitida pela convenente.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).
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ACADEMIA VIDATIVA

(Perez Dias Pinheiro Academia de Ginástica LTDA)

Funcionários/Clientes e 

1º dependente: 10%

2º dependente: 15%

Clientes:   Carteira da academia, contrato ou comprovante de matrícula.

Funcionário:   Documento funcional  (crachá ou carteira funcional válida, contracheque 

(máx. 90 dias), etc) ou carta de autorização emitida pela convenente.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ACBEU MAPLE BEAR

Pais / responsáveis de alunos e                  

1º dependente: 10%                                                      

2º dependente: 15%

Funcionários:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc).

Alunos/responsáveis:   Comprovante de matricula da escola, e do grau de parentesco dos 

dependentes (documento de identidade, certidão de nascimento, casamento ou união 

estável, etc).

ACEB - Associação Cultural e Esportiva Braskem

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado/Funcionário:   Documento funcional  (crachá ou carteira funcional válida, 

contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

AEPS - Associação dos Empregados da Associação 

das Pioneiras Sociais - SARAH

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado/Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida, 

contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

AFPEB - Associação dos Funcionários Públicos do 

Estado da Bahia

Associados/Funcionários e                                   

1º dependente:10%                                                

2º dependente: 15% 

Associado: Carnê, boleto, carteira Funcionário: Documento funcional ou crachá e 

contracheque (máx. 90 dias), etc). Dependente: Comprovação do grau de parentesco 

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

AJUFBA - Associação dos Juízes Federais da Bahia 

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado/Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida, 

contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ALSB - Associação dos Lojistas do Shopping Barra

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carta de autorização emitida pela Associação; Funcionário  : Documento 

funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), etc);

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

AMAB - Associação dos Magistrados da Bahia

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida,  contracheque 

(máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).



AMATRA 5 - Associação dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho da 5ª Região - Ba

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida,  contracheque 

(máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

AMBEV

Funcionários e                           

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida,  contracheque 

(máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

AMCHAM - American Chamber of Commerce for 

Brasil

Funcionários e empresas          

associadas a  Amcham (com   

mais de 100 empregados): 10%

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionários e Associados da Amcham (empresa com mais de 100   funcionários):  

Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), etc), 

comprovante de número de empregados. Dependente:   Comprovação do grau de 

parentesco dos dependentes (documento de identidade, certidão de casamento ou união 

estável, etc).

AMPEB - Associação do Ministério Público da Bahia

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida, contracheque 

(máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ANSEF - Associação dos Servidores da Policia 

Federal em Salvador

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira válida, contracheque (máx. 90 dias), 

etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

APUB - Sindicato dos Professores das Instituições 

Federais de Ensino Superior da Bahia

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira válida, contracheque (máx. 90 dias), 

etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ASFEB - Associação dos Servidores Fiscais do 

Estado da Bahia

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carterinha da ASFEB.

Colaborador:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).



ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 

Federal na Bahia

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida, documento de 

pagamento da instituição, contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR 2

Associados e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Associados:   Documento emitido pela CONVENIADA que ateste a condição de associado 

e dependente;

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR 

EMPRESARIAL

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado: comprovante de residência

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR 

RESIDENCIAL

Funcionário/Morador e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Comprovante de residência

Funcionário:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ASTEB - Associação dos Servidores do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia- TCE

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional  (crachá ou carteira funcional válida, contracheque 

(máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ATELIÊ DA DANÇA

Funcionários/Clientes e 

1º dependente:  10%

2º dependente : 15%

Funcionário/Clientes:   Documento funcional do funcionário ou associado (crachá ou 

carteira funcional válida, documento de pagamento da instituição, contracheque (máx. 90 

dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ATUE EMBASA - Associação dos Técnicos de Nível 

Universitário da EMBASA

Associados e               

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carteira de associado, carnê, boleto.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

BANCO DO BRASIL

Funcionários e    1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional do funcionário (crachá válido, contracheque (máx. 90 

dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).



BRASKEM

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

CAAB - Caixa de Assistência dos Advogados do 

Estado da Bahia.

Profissionais inscritos na CAAB(Ad

vogados, estagiários de       

 Direito, servidores da OAB                   

e suas subseções, servidores    

da Associação dos Advogados 

 Trabalhistas, do Instituto  

dos Advogados da BA e Servidores

  CAAB : 10%

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Profissionais inscritos na CAAB  : Carteirinha da CAAB. Servidores da CAAB:  

Apresentação obrigatória, de documento funcional (crachá funcional válido, contracheque 

(máx. 90 dias), etc)

Dependente : Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Funcionários e     1º dependente: 

10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

CAPGEMINI BRASIL

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário : Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc) ou 

carta de autorização emitida pela Empresa

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CARDIO PULMONAR
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário : Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc) ou 

carta de autorização emitida pela Empresa

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

CDL - Câmara de dirigentes Lojistas de Salvador

Funcionários e empresas associad

as à CDL (com mais de 100 empre

gados) : 10%

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionários e Associados à CDL (empresa com mais de 100   funcionários):   Documento 

funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc), comprovação de vinculo com a 

instituição (carteira ou contrato) e número de funcionários.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).



CHESF

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário  : Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CLÍNICA AMO

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário : Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CLÍNICA FLORENCE - Clínica de Internação Santo 

Antonio

Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário  : Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CLUBE DE DESCONTO DO  SERVIDOR

Funcionários (servidor público  

estadual):  10%

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionários (servidor público estadual):   Documento funcional do funcionário (crachá 

funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

COLÉGIO IMPACTO

Funcionários, alunos e 

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Alunos:   Comprovante de matricula no Colégio Impacto

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

COLÉGIO INTEGRAL

Funcionários, alunos e ex-alunos e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Alunos:   Comprovante de matricula no Colégio Integral

Ex alunos  : Diploma de conclusão no Colégio Integral

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CONDOMÍNIO HEMISPHERE 360º

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Condôminos e equiparados:   Apresentação obrigatória da conta de energia ou de carta de 

autorização emitida pela convenente.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CONDOMÍNIO VILLAGGIO PANAMBY

Condôminos, equiparados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Condôminos, equiparados e dependentes:   Apresentação obrigatória de documento emitido 

pelo Villaggio Panamby que ateste a condição de condôminos e dependentes. Carnê, 

boleto carteira.

Dependente: Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

http://www.acbeubahia.org.br/outros/Lista_de_orgaos_executivo_cd.pdf
http://www.acbeubahia.org.br/outros/Lista_de_orgaos_executivo_cd.pdf
http://www.acbeubahia.org.br/outros/Lista_de_orgaos_executivo_cd.pdf


CONDOMÍNIO BARRA -  SHOPPING BARRA

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado : carnê do condominio, água, energia. A empresa deve constar na lista fornecida 

pelo shopping.

Funcionário:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

CONTINENTAL PNEUS

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário  : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CORREIOS

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário  : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CRA/BA - Conselho Regional de Administração da 

Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:  Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CRBio-08 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

Associados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Associado:   Cédula de identificalçao profissional do biologo, boleto ou carnê.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CRC/BA - Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:  Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

CREA/BA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:  Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

CRECI-BA - Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis

Funcionários/Inscritos 

e1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Inscrito:   Certidão de Regularidade emitida pelo site www.creciba.gov.br.

Funcionário  : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc) ou 

declaração emitida pelo setor pessoal da CONVENENTE.

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

http://www.acbeubahia.org.br/outros/convenios_shoppingbarra.asp
http://www.acbeubahia.org.br/outros/convenios_shoppingbarra.asp
http://www.acbeubahia.org.br/outros/convenios_shoppingbarra.asp
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/
http://www.creciba.gov.br/


CREFITO-7 - Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia ocupacional da 7ª Região

Fisioterapeutas e Terapeutas  

ocipacionais inscritos no CREFITO:  

10% Colaboradores e estagiários:  

10%

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Fisioterapeutas e Terapeutas ocipacionais inscritos no CREFITO:   Documento de inscrição 

no CREFITO Colaboradores: Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque 

(máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Funcionários/Associados 

e1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário : Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

CRN5/BA - Conselho Regional de Nutricionistas - BA 

e SE

Funcionários/Associados e

1º dependente: 10%

2º dependente: 15%

Associado:   Carnê, boleto ou carteira funcional

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

EBATECA

Funcionários/Clientes e

1º dependente: 10%

2º dependente: 15%

Funcionário/Clientes:   Documento funcional (crachá ou carteira funcional válida, 

documento de pagamento da instituição, contracheque (máx. 90 dias), etc).

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

Funcionários e      1º dependente: 

10%

2º dependente: 15%

Funcionário: Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente: Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ESCOLA TEMPO DE CRIANÇA

Descontos para curso de inglês 

Funcionários e 1º dependente: 

10% 2º dependente: 15% 

Pais/responsáveis dos alunos 

TEMPO DE CRIANÇA em 

qualquer uma das unidades 

ACBEU: 10% para curso de inglês

Funcionário : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Pais de alunos/responsáveis:   Comprovante de matricula na ACBEU TEMPO DE 

CRIANÇA

Dependentes:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

FIEB/CIEB/SENAI/SESI/IEL -

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

Funcionários e1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário :  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).



FORÇA INVICTA - Associação dos Oficiais Militares 

Estaduais da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionários/Associados  : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 

dias), etc) ou carta de autorização emitida pela CONVENENTE.

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

FORÇAS ARMADAS

Militares e Servidores                   

(ativos ou  inativos) e            

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Militares e Servidores:   Documento funcional do militar e servidor ativo ou inativo

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

FORD
Funcionários e1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário  : Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

GRUPO BUSINESS BAHIA

Membros ativos 

e1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento de identidade ou carta de autorização emitida pela 

CONVENENTE.

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

HOME DESIGN

(MS MÓVEIS)

Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc) ou 

carta de autorização emitida pala CONVENENTE.

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

HOSPITAL ALIANÇA
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

INTERNAMARÍTIMA PORTOS E LOGISTÍCAS S.A.
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

LABORATÓRIO LABCHECAP
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).



LEME LABORATÓRIO E VACINAS
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)                                                                                         Clientes Clube 60+: 

Apresentação da carteira do clube com validade no mês compreendido dentro do período 

letivo.

Dependente:  Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA

Funcionários e       1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

ODEBRECHT
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

PETROBRAS
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

PITUBA VILLE

Propiétários / Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Propietários:   Comprovante de residência

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovação do grau de parentesco (documento de identidade, certidão de 

casamento ou união estável, etc).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Funcionários (servidores municipai

s): 

e 1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S.A

Funcionários e     1º dependente:  

10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

SAEB - Sociedade de Anestesiologia da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).



SAFITEBA - Sindicato dos Auditores Fiscais do 

Trabalho do Estado da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto carteira

Funcionário: Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

Secretaria Municiapal de Gestão SEMGE

Funcionários (servidores) e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SENAR-AR/BA - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural

- Administração Regional da Bahia

Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

SINAIT - Sindicato nacional dos Auditores Fiscais do 

Trabalho da Bahia

Filiados e  Funcionários (servidores

  municipais) e1º dependente:  10%

2º dependente : 15%

Filiados:   Carnê, boleto carteira

Funcionário:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SINDCON - Sindicato dos Empregados em 

Administradoras de Consórcios

Funcionários/Associados e 

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associados:  Carnê, boleto carteira

Funcionários:  Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SINDICATO DOS BANCÁRIOS

Funcionários do sindicato,        

bancários  sindicalizados,        

 aposentados da  categoria         

bancária, terceirizados do sindicato 

e 1º dependente: 10%

2º dependente:  15%

Bancarios Sindicalizados:   Documento de identidade, carteira atualizada do sindicato

Funcionário:  Documento de identidade, carteira atualizada do sindicato

Aposentados da categoria bancária:  Documento de identidade, carteira atualizada do 

sindicato

Tercerizados do sindicato : Declaração emitida pelo sindicato, Dependente:   Comprovação 

do grau de parentesco dos dependentes (documento de identidade, certidão de casamento 

ou união estável,

etc).

SINDIFISCO - Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associados:   Carnê, boleto, carteira

Funcionários :  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SINDIPLASBA - Sindicato da Indústria de Material 

Plástico do Estado da Bahia

Funcionários/Associados e 

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionários :  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).



SINDIPOL - Sindicato dos Policiais Federais no 

Estado da Bahia

Sindicalizados/Funcionários e

1º dependente:  10%

2º dependente : 15%

Sindicalizados/Funcionários:   Documento funcional do sindicalizado (crachá válido, 

contracheque (máx. 90 dias), etc) ou carta de autorização emitida pela CONVENENTE;

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SINDMPU - Sindicato Nacional dos Servidores do 

Ministério Público da União e do CNMP e da ESMPU

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  10%

Filiados:   Carnê, boleto carteira

Funcionários :  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 

do Estado da Bahia

Funcionários/Associados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Associado:   Carnê, boleto, carteira

Funcionário  : Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável,

etc).

SINJORBA - Sindicato dos Jornalistas Profissionais 

do Estado da Bahia

Funcionários e filiados              

 (aposentados e pensionistas) e 

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionários e filiados:  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

SINTERP/BA - Sindicato dos Trabalhadores de 

Rádio, TV e Publicidade do Estado da Bahia

Funcionários/Sindicalizados e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário/Sindicalizado : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 

dias), etc) Dependente:  Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento 

de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

TRE - Tribunal Regional Eleitoral

Funcionários (servidores) e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário (servidor)  : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROGRAMA SER

Funcionários (servidores) e

1º dependente:  10%

2º dependente:  15%

Funcionário (servidor) : Documento funcional (crachá  válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

TRT5 - Tribunal Regional do Trabalho

Funcionários 

(servidores e magistrados) e 

1º dependente: 10%

2º dependente:  15%

Funcionários (servidores e magistrados)  : Documento funcional (crachá. contracheque 

(máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes

(documento de identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).



UNIFACS - Universidade Salvador

Alunos, professores e funcionários 

sem extensão para dependentes: 

10%

Funcionários:  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Alunos:  Comprovante de matricula

VILLA CAMPUS DE EDUCAÇÃO
Funcionários e 1º dependente:10%

2º dependente:  15%

Funcionário : Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).

ACBEU MAPLE BEAR
* Condições especiais para 

funcionários e coordenadores

Funcionários: Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc).

Alunos/responsáveis: Comprovante de matricula da escola do grau de parentesco dos 

dependentes (documento de identidade, certidão

de casamento ou união estável, etc).

CIMATEC -
Funcionários:  Documento funcional (crachá válido, contracheque (máx. 90 dias), etc)

Aluno:   Comprovação de matricula no CIMATEC e curso.

SESI -

Funcionário:   Documento funcional (crachá funcional válido, contracheque (máx. 90 dias), 

etc)

Aluno:   Comprovação de matricula no SESI e curso.

Dependente:   Comprovante do grau de parentesco dos dependentes (documento de 

identidade, certidão de casamento ou união estável, etc).


