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Ás Quinze horas da tarde (15h00min), sendo a primeira convocação e a Segunda convocação às 

Dezesseis Horas da tarde (l6h00min) tendo (01h00) de duração de reunião em cada 

convocação, em (19) Dezenove de Novembro de Dois Mil e Vinte (2020), a COOPERATIVA 

DE AÇÃO SOCIAL realizou uma Assembleia Geral Extraordinária, em duas convocações, de 

acordo com a publicação do Edital n'02/2020  no Site (www.consulcoop.org) de 21 (Vinte e 

Um) de Outubro de Dois Mil e Vinte (2020) e no Jornal Massa, cujo teor é o seguinte: EDITAL 

N° 02/2020 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A ser realizada na Rua Álvaro 

Cova 04 Ribeira Salvador Bahia CEP 40.420.560 nesta capital, no dia 19/11/2020. Ficam 

convocados todos os associados para AGE, às 15h00min em duas convocações, sendo a 

primeira às 15h00min e a segunda às 16h00min, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

A) Inclusão de CNAE no CNPJ B) Ano Letivo de 2021 C) Implantação da Instituição de 

Pagamento ( carteira digital ). O Presidente da AGE  DIEGO DE SOUSA PORTELA, abriu os 

trabalhos e, na forma do que estabelece o Estatuto vigente, solicitou ao plenário que fosse 

indicado um associado presente para secretariar os trabalhos da AGE, tendo recaído a escolha o 

novo Secretário ANTONIO CEZAR DE JESUS TRINDADE SANTANA. O presidente da 

assembleia abriu o trabalho na forma do Estatuto vigente, com a presença dos 130 ( Cento e 

Trinta) associados na primeira convocação e 160 ( Cento e Sessenta) na segunda convocação. O 

Presidente da Assembleia esclareceu que, o quórum para a instalação da presente assembleia 

está estabelecido pelos artigos 19 e 24 do atual estatuto da entidade. “Art. 24 - O quórum 

mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de:   I - 2/3 (dois terços) do número de 

associados, em primeira convocação. II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda 

convocação; III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de 

cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com 

qualquer número. Art. 19 - A Assembleia Geral dos associados (Ordinária, Extraordinária e 

Especial) é o órgão supremo da COOPERATIVA  e dentro dos limites da Lei e deste estatuto 

tomará toda e qualquer decisão de interesse da sociedade e suas deliberações vinculam a todos 

ainda que ausentes ou discordantes. O Presidente da assembleia, verificando que os presentes 

atendiam a condição prevista no atual Estatuto, às 15h00min, com a presença de 180 ( Centro e 

Oitenta) associados, deram-se início à assembleia com a leitura do edital acima transcrito 

comunicando QUE; Foi discutido a inclusão do CNAE Secundário 6499-9/99 Outras atividades 

de serviços financeiros não especificadas anteriormente - para tentar facilitar o a movimentação 

financeira dentro da cooperativa, e alguns serviços financeiros adversos internos da própria 

cooperativa. Ficou em total evidência que as novas diretrizes do Bacen no que tange a emissão 
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de boletos, as instituições que fazem tarifação através deste tipo de duplicata e afins, precisam 

se enquadrar. Tendo aprovação de todos. Em ato continuo foi também discutido algumas regras 

da Secretaria de Educação do Município do Salvador e há necessidade do CNAE Secundário 

8511-2/00 Educação Infantil – Creche. De acordo com os editais abertos anteriormente pela 

prefeitura para o registro de novas creche e repasses de valores para as mesmas, precisamos 

incluir tal código para buscar atender as diretrizes municipais. Tendo aprovação de todos. Em 

ato continuo foi também discutido a inclusão do CNAE Secundário 6619-3/99  Outras 

atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e CNAE 

Secundário 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 

geral, exceto imobiliário - para  buscar facilitar o atendimento dos serviços financeiros internos 

da cooperativa, e como dentro de nossas atividades pleiteadas junto ao Banco Stone a 

ferramenta independente, estamos buscando atender esse pedido para tentar aumentar a nossa 

renda financeira. O projeto que desenvolvemos é de assistencialismo, e assim como muitos, não 

somos atendidos pelo poder público e nem privado, logo temos que buscar ferramentas que 

ajude aumentar a renda do projeto. Visto assim, todos concordaram com a fala do orador, e por 

deliberação foram aclamados os nomes de EDILIO FERREIRA DE MATTOS JUNIOR e 

TIAGO LEONARDO ALVES MUNIZ, ambos associados da cooperativa para serem 

responsáveis pela comunicação entre Consulcoop e Banco Stone e seu conglomerado, onde será 

iniciado em 2021. Tendo aprovação de todos. Em ato continuo, foi lido o estatuto da 

cooperativa, que houve pequenas alterações no acréscimo dos CNAE Secundários no Objeto 

Social e seus objetivos, Segue: 

 

Estatuto da COOPERATIVA DE AÇÃO SOCIAL Ato aprovado 

em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 / 11 / 2020, 

vigora pela seguinte redação: 

 

 

TÍTULO I 

 

DA NATUREZA JURÍDICA 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA JURÍDICA, DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA, 

PRAZO DE DURAÇÃO E ANO SOCIAL 
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Art. 1° - A COOPERATIVA DE AÇÃO SOCIAL  – sociedade cooperativa de responsabilidade 

limitada, sem fins econômicos,  constituída em 15/10/2015, nos termos da Lei 5.764/1971 e 

demais legislações vigentes, rege-se pelo presente Estatuto, tendo: 

 

I. Sede social e administração na Rua Álvaro Cova 04 Ribeira Salvador Bahia CEP 40.420.560. 

II. Foro jurídico na comarca de Salvador/BA; 

III. Área de ação, para efeito de admissão de associados, abrangendo todo o território nacional; 

IV. Prazo de duração indeterminado; e 

V. Exercício social com duração de 12 (doze) meses com início em 1º de Janeiro e término em 

31 de dezembro de cada ano civil. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS 

 

Art. 2° - A COOPERATIVA tem por objeto social, além de outros que venham a ser permitidos 

às cooperativas, a prestação de serviços educacionais, atendimento por telefone, consultoria e 

assessoria especializada, promovendo e viabilizando aos seus associados oportunidade de: 

 

I. Defender atividades de Apoio a Educação e suas áreas afins; 

II. Ofertar cursos de qualificação profissional, técnico e graduação para todos da categoria 

e seus dependentes; 

III. Ofertar serviços e produtos que visem a melhoria do Bem Estar do individual e coletivo, 

IV. Representar a categoria perante  congressos, conferências e encontros de qualquer natureza; 

V. Celebrar parcerias com entidades do mesmo nível, objetivando transferir a representação da 

categoria onde ela for minoritária; 

VI. Defender o Assistencialismo como um todo e  para todos; 

VII. Levar uma gestão democrática e financeira para escolas públicas e particulares; 

VIII. Ser considerada como Organização Social de Educação, Cultura e Esportes; 

IX. CNAE principal 855030-2 Atividades de Apoio à Educação, Exceto Caixas Escolares e  

Secundários  

X. CNAE secundário 702040-0 Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto 

Consultoria Técnica Específica.  

XI. CNAE  secundário  82202/00 – Atividades de Teleatendimento,  

XII. CNAE secundário 851390/00 - Ensino Fundamental  

XIII. CNAE secundário 85201/00 - Ensino Médio  

XIV. CNAE secundário 853255/00  - Educação Superior – Graduação e Pós Graduação e Extensão 

Educacional Profissional de nível Técnico 

XV.  CNAE secundário 64.99-9 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas 

anteriormente 

XVI. CNAE secundário 85.11-2 - Educação Infantil – Creche 

XVII. CNAE secundário 6619-3/99  - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não 

especificados anteriormente  

XVIII. CNAE secundário 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 

negócios em geral, exceto imobiliário 

XIX. CNAE secundário 85414/00 - Educação Profissional de Nível Técnico. 

 

§ 1o - Para a consecução de seus objetivos sociais, a COOPERATIVA , na medida das suas 

possibilidades, deve: 
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a) promover a difusão da doutrina cooperativista e seus princípios ao quadro social, técnico e 

funcional da COOPERATIVA; 

b) promover assistência social e educacional aos associados e respectivos familiares, utilizando-

se o FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social previsto no inciso II, artigo 

28 da Lei 5.764/71; 

c) propiciar, com recursos do FATES, convênios com entidades especializadas, públicas, ou 

privadas, o aprimoramento técnico-profissional e capacitação cooperativista de seus associados; 

d) firmar contratos, intermediar ou intervir junto às cooperativas de crédito e demais instituições 

financeiras, todas as operações de crédito e financiamento de interesse de seus cooperados; 

e) administrar, com eficiência, os recursos obtidos de seus associados para a manutenção da 

sociedade; 

f) providenciar a perfeita manutenção e funcionamento de suas instalações e bens próprios ou 

disponibilizados por terceiro; 

g) contratar ou intermediar em benefício dos cooperados interessados que tenham mais de 03 

(três) anos ininterruptos de vínculo associativo com a COOPERATIVA , seguro de vida 

individual ou coletivo, previdência privada, assistência à saúde e de acidente de trabalho. Caso 

um cooperado desligue-se e, futuramente, regresse à COOPERATIVA , o tempo para calcular o 

acesso aos benefícios é considerado a partir da nova adesão. 

h) contratar, para a consecução dos seus objetivos sociais, serviços jurídicos, médicos, 

farmacêuticos, odontológicos, transporte em geral, culturais e sociais; 

 

§ 2o - A COOPERATIVA  atuará sem discriminação política, racial, religiosa ou social e 

efetuará suas operações com objetivo de lucro. 

§ 3° - A COOPERATIVA  deverá observar as normas de saúde e segurança do trabalho 

previstas na legislação em vigor e em atos normativos expedidos pelas autoridades competentes. 

§ 4o - As atividades identificadas com o objeto social da COOPERATIVA , quando prestadas 

fora do estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação com 

mandato não superior a 1 (um) ano, ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, 

eleita em reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos 

os requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada 

sócio partícipe. 

 

TÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

 

 

Art. 3o - Podem ingressar a COOPERATIVA , salvo se houver impossibilidade técnica de 

prestação de serviços, qualquer pessoa física que adira ao objeto social e possua, no mínimo 

interesse em participar e que preencha as condições estabelecidas neste estatuto social e não 

pratique outra atividade que possa prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da 

Sociedade. 

§ 1o - O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo, entretanto, ser 

inferior a 20 (vinte) pessoas físicas. 

§ 2o - O requisito de ser portador de certificado de curso da educação profissional poderá ser 

substituído pelo mínimo de dois anos de atuação em uma área profissional específica, 

comprovada por meio de registro em carteira de trabalho, certidão de tempo de serviço emitida 

pelo órgão de gestão de pessoas da instituição, contrato de trabalho, comprovação de 
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recolhimento de autônomo junto ao INSS ou declaração validada pelos demais sócios que 

comprova ter sido membro em contrato social ou estatuto de organizações privadas. 

 

Art. 4o - Para associar-se, o interessado preencherá proposta fornecida pela COOPERATIVA . 

 

§ 1° - Aprovada a proposta pela Diretoria Executiva, o candidato subscreverá as quotas-partes 

do capital nos termos e condições previstas neste estatuto e assinará o livro de matrícula na sede 

da cooperativa. 

§ 2° - O associado deverá assinar no livro de matrícula que complementa a sua admissão na 

sociedade. 

§ 3°     Após inscrição o associado irá assinar um termo de responsabilidade e compromisso. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS 

 

Art. 5o - Cumprindo o que dispõe a seção anterior, o associado adquire todos os direitos e 

assume todos os deveres e obrigações decorrente da Lei deste estatuto e das deliberações 

tomadas por Assembléia Geral.  

Art. 6o - A COOPERATIVA  deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que 

a Assembléia Geral venha a instituir: 

I. votar e ser votado para os cargos sociais, salvo se tiver estabelecido relação empregatícia com 

a COOPERATIVA , caso em que só readquirirá tais  direitos após aprovação, pela Assembléia 

Geral, das contas do exercício em que tenha deixado o emprego; 

II. Participar de todas as atividades que constituam o objeto da COOPERATIVA ; 

III. Solicitar, por escrito, informações sobre os negócios da COOPERATIVA  e, no mês que 

anteceder a realização da Assembléia Geral Ordinária, consultar na sede da Sociedade o livro de 

matrícula e peças do balanço geral; 

IV. Demitir-se da Sociedade quando lhe convier. 

V. retiradas calculadas de forma proporcional às atividades desenvolvidas; 

VI. Tomar parte nas Assembléias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nelas forem 

tratados, ressalvados os casos disciplinados neste estatuto. 

VII. Propor à Diretoria Executiva ou às Assembléias Gerais, medidas de interesse da 

COOPERATIVA . 

 

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 7o - O associado tem o dever de: 

 

I. subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste Estatuto e contribuir 

com o rateio das despesas e encargos operacionais que forem estabelecidos, isso quando 

necessário; 

II. Cumprir disposições da Lei, do Estatuto, bem como as deliberações das Assembléias Gerais; 

III. Satisfazer pontualmente seus compromissos com a COOPERATIVA , dentre os quais o de 

participar ativamente da sua vida societária e empreendedora; 

IV. Concorrer com o que lhe couber, na conformidade das disposições deste Estatuto, para a 

cobertura dos eventuais prejuízos da Sociedade; 

V. prestar à COOPERADOS esclarecimentos relacionados com as atividades que lhe facultaram 

associar-se; 
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VI. Zelar pelo patrimônio moral e material da Sociedade; 

 

Art. 8o - O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da COOPERATIVA  até 

o valor do capital por ele subscrito e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a 

proporção de sua participação nas mesmas operações. 

§ 1° - A responsabilidade do associado como tal, pelos compromissos com a Sociedade em face 

de terceiros, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até que sejam aprovadas as 

contas do exercício em que se deu o desligamento, mas só poderá ser invocada depois de 

judicialmente exigida da COOPERATIVA. 

 

Art. 9o - As obrigações dos associados falecidos, contraídas com a COOPERATIVA  e as 

oriundas de sua responsabilidade como associado em face de terceiros, passam aos herdeiros, 

prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão. 

 

Parágrafo Único - Os herdeiros dos associados falecidos têm direito ao capital realizado e 

demais créditos pertencentes ao extinto, nos termos da decisão judicial (Formal de Partilha, 

Alvará, etc.). 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

 

SEÇÃO I 

DA DEMISSÃO 

 

Art. 10 - A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu 

pedido e será requerida ao presidente, sendo por este levada à Diretoria Executiva em sua 

primeira reunião e averbada no livro de matrícula, mediante termo assinado pelo presidente. 

 

 

SEÇÃO II 

DA ELIMINAÇÃO 

 

Art. 11 - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude de infração da Lei, ou deste 

Estatuto, será feita por decisão da Diretoria Executiva, depois de notificação ao infrator; os 

motivos que a determinarem deverão constar de termo lavrado no livro de matrícula e assinado 

pelo Presidente da COOPERATIVA . 

§ 1o - Além do motivo acima, a Diretoria Executiva deverá eliminar o associado que: 

 

a) divulgar informações relevantes, sigilosas ou inverídicas sobre a Sociedade que possam 

prejudicá-la nas suas atividades e negócios sociais; 

b) vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à COOPERATIVA  ou que colida 

com o seu objeto social; 

c) houver levado a COOPERATIVA  à prática de atos judiciais para obter o cumprimento de 

obrigações por ele contraídas; 
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d) deixar de operar com a COOPERATIVA , sem motivo justificável, por um período de 12 

(doze) meses; 

e) depois de notificado, voltar a infringir disposição da Lei, deste Estatuto e das deliberações da 

Assembléia Geral. 

 

§ 2o - Cópia autêntica da decisão será remetida ao interessado, por processo que comprove as 

datas da remessa e do recebimento, por prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

§ 3o - O associado eliminado poderá, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do 

recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo, até a primeira 

assembleia geral. 

SEÇÃO III 

DA EXCLUSÃO 

 

Art. 12 - A exclusão do associado será feita: 

 

a) por motivo de morte da pessoa física; 

b) por incapacidade civil não suprida; 

c) por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na 

COOPERATIVA . 

 

Art. 13 - Em qualquer caso de desligamento do quadro social, como nos de demissão, 

eliminação ou exclusão, o associado NÃO terá direito à restituição do capital que integralizou. 

 

SEÇÃO IV 

DA READMISSÃO 

 

Art. 14 - O associado que se demitiu somente poderá apresentar novo pedido de admissão ao 

quadro social da Cooperativa após doze meses, contados do pagamento, pela Cooperativa, da 

última parcela das quotas-partes restituídas. 

Art. 15 - Para o associado que se demitiu, que foi eliminado ou que foi excluído ter direito à 

readmissão de que trata este capítulo, serão observadas as condições de admissão de associados. 

 

TÍTULO III 

DO CAPITAL SOCIAL 

 

Art. 16 - O capital social da Cooperativa é dividido em quotas-partes de R$1,00 (um real) cada 

uma, ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de associados, e o capital 

mínimo da Cooperativa não poderá ser inferior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

Art. 17  O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser 

superior ao maior salário mínimo vigente no País. 

§ 1º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, 

salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento 
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financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados 

ou transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em 

exploração. 

§ 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de 

direito público que participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações. 

§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do 

capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer 

associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano 

que incidirão sobre a parte integralizada. 

§ 4o  As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa 

quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a 

restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, 

exclusão ou eliminação.     

§ 5º - A COOPERATIVA  poderá solicitar empréstimos em entidades bancárias. 

 

TÍTULO IV 

 

DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

Art. 18 - A estrutura de governança corporativa da Cooperativa é composta pelos seguintes 

órgãos sociais: 

 

I. Assembléia geral; 

II. Diretorias;  

III. Conselho Fiscal. 

 

CAPÍTULO II 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 19 - A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos 

limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da 

sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas 

deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 20 - A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, 

pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em 

pleno gozo dos seus direitos. 
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Art. 21 – As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências 

comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos 

associados por intermédio de circulares. 

§ 1o Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as assembléias poderão ser 

realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste 

do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 01 (uma) hora entre a 

realização por uma ou outra convocação. 

§ 2o As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos 

associados presentes com direito de votar. 

 

Art. 22 – Na notificação das Assembléias Gerais deverão constar: 

 

I. A denominação da COOPERATIVA , seguida da expressão "Convocação da Assembléia 

Geral" Ordinária, Extraordinária ou Especial conforme o caso; 

II. O dia e  hora da reunião, em cada convocação, assim como o endereço do local de sua 

realização, o qual salvo motivo justificado, será sempre o da sede social; 

III. A seqüência ordinal das convocações; 

IV. A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações; 

V. O número de associados existentes na data da sua expedição, para efeito de cálculo do 

quorum de instalação; 

VI. Assinatura do responsável pela convocação. 

 

§ 1o - No caso de a convocação ser feita por associados, a Notificação será assinada, no 

mínimo, pelos 4 (quatro) primeiros signatários do documento que a solicitou. 

§ 2o - Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os sócios serão 

notificados mediante edital afixado na sede e em outros locais previstos nos estatutos e 

publicados em jornal de grande circulação na região da sede da COOPERATIVA  ou na região 

onde ela exerça suas atividades, respeitada a antecedência de 10 (dez) dias, na Lei 5.764/71. 

 

Art. 23 - É de competência das Assembleias Gerais, Ordinária ou Extraordinária, a destituição 

de membros da Diretoria Executiva e Fiscalização. 

Parágrafo Único - Ocorrendo destituição que possa comprometer regularidade da administração 

ou fiscalização da entidade, poderá a Assembleia designar administradores e conselheiros, até a 

posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 24 - O quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de: 

 

 I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; 

 II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação; 

III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas 

centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número. 
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Art. 25 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidente, auxiliado pelo 

Secretário da COOPERATIVA , sendo por aquele, convidados a participar da mesa os 

ocupantes de cargos sociais, presentes. 

§ 1o - Na ausência do Secretário da COOPERATIVA e do seu substituto, o Presidente 

convidará outro associado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata. 

 

§ 2o - Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente, os trabalhos serão 

dirigidos pelo associado escolhido na ocasião e secretariados por outro, convidados por aquele, 

compondo a mesa dos trabalhos, os principais interessados na sua convocação. 

 

Art. 26 - Os ocupantes de cargos sociais como quaisquer outros associados não poderão votar 

nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta entre os quais os 

de prestação de contas e fixação de honorários, mas não ficarão privados de tomar parte nos 

respectivos debates. 

Art. 27 - As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar sobre os assuntos 

constantes na notificação de Convocação. 

§ 1o - Os assuntos que não constarem expressamente da notificação de convocação e os que não 

satisfizerem as limitações deste artigo, somente poderão ser discutidos depois de esgotada a 

ordem do dia, sendo que sua deliberação, se a matéria for objeto de decisão, será 

obrigatoriamente assunto para nova Assembleia Geral. 

§ 2o - Em regra, a votação será em descoberto, mas a Assembleia poderá optar pelo voto 

secreto, atendendo-se, então, as normas usuais. 

§ 3o - O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de ata circunstanciada, lavrada no 

livro próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos Diretores e Conselheiros Fiscais 

presentes, por uma comissão de 05 (cinco) associados, designados pela Assembleia, e ainda, por 

quantos o queiram fazer. 

§ 4o - As decisões das assembléias serão consideradas válidas quando contarem com a 

aprovação da maioria absoluta dos sócios presentes. 

§ 5° - Cada associado terá direito a um só voto, independente do número de suas quotas-partes, 

sendo vedado o voto por procuração. 

 

Art. 28 – Fica impedido de votar e ser votado nas Assembléias Gerais, o cooperado que: 

 

§ 1° tenha sido admitido após sua convocação; 

§ 2° seja ou tenha se tornado empregado da COOPERATIVA , perdurando este impedimento 

até aprovação, pela Assembleia Geral, das contas do exercício social em que ocorreu a rescisão 

do contrato de trabalho. 

 

Art. 29 - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral 

viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da Lei ou de Estatuto 

contado o prazo da data em que a Assembléia tiver sido realizada. 

§ 1o Comprovada fraude ou vício nas decisões das assembleias, serão elas nulas de pleno 

direito, aplicando-se, conforme o caso, a legislação civil e penal. 
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CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Art. 30 - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á obrigatoriamente uma vez por ano, no 

decorrer dos 3 (três) primeiros meses após encerramento do exercício social e deliberará sobre 

os seguintes assuntos, que deverão constar da ordem do dia: 

I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho 

Fiscal, compreendendo: 

 

a) relatório de gestão; 

b) balanço; 

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da Sociedade e do parecer do Conselho Fiscal. 

 

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da Sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as 

parcelas para os fundos obrigatórios; 

III. Eleição dos componentes da Diretoria Executiva, quando for o caso, e do Conselho Fiscal; 

IV. Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva, bem como o da Cédula de 

Presença, para os membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões; 

V. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 32 deste Estatuto, 

desde que mencionados no respectivo Edital. 

§ 1o - Os membros dos órgãos de Administração e Fiscalização não poderão participar da 

votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. 

§ 2o - A aprovação do Relatório, Balanço e Contas dos órgãos de administração desonera seus 

componentes de responsabilidade, ressalvado os casos de erro, dolo, fraude e simulação, bem 

como de infração da Lei ou deste Estatuto. 

§ 3° É vedado à COOPERATIVA  distribuir verbas de qualquer natureza entre os sócios, exceto 

a retirada devida em razão do exercício de sua atividade como sócio ou retribuição por conta de 

reembolso de despesas comprovadamente realizadas em proveito da COOPERATIVA . 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Art. 31 - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessária e poderá 

deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Sociedade desde que mencionado na 

Notificação de Convocação. 

Art. 32 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os 

seguintes assuntos: 

I. Reforma de Estatuto; 

II. Fusão, incorporação ou desmembramento; 

III. Mudança do objeto da Sociedade; 

IV. Dissolução voluntária da Sociedade e nomeação de liquidantes; 

V. Contas do liquidante. 
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Parágrafo Único - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para 

tornar válidas as deliberações de que trata este artigo. 

 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 33 - A COOPERATIVA  será administrada pela Diretoria Executiva, composta por três 

membros que ocuparem os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente e Diretor 

Secretário (a). 

 

Parágrafo Primeiro. A Diretoria Executiva acumulará, na forma prevista em lei e neste Estatuto, 

atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, bem como funções operacionais 

e executivas. 

Parágrafo Segundo.  A sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva 

composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato 

nunca superior a 04 (quatro) anos, sendo obrigatória à renovação de, no mínimo, 1/3 

(um terço) do Conselho de Administração. 
 

 

SEÇÃO I 

DAS CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 34 - Constituem condições básicas para o exercício dos cargos de administração da 

COOPERATIVA , sem prejuízo de outras previstas em leis ou normas aplicadas às cooperativas 

de trabalho: 

 

I. ser associado da COOPERATIVA ; 

II. ter reputação ilibada; 

III. não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por 

pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundo, 

inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; 

IV. Não estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado da administração ou ter 

controlado firma ou sociedade concordatária ou insolvente; 

V. ser residente no País; 

VI. não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação 

fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a 

economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado 

a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 

 

§1o - Não podem compor a mesma Diretoria Executiva os parentes entre si até 2o (segundo) 

grau, em linha reta ou colateral, bem como cônjuges e companheiros. 

§2o - Eventuais impedimentos para o exercício de cargo de administração decorrente do inciso 

III acima serão analisados pela Assembléia Geral, que poderá decidir pela sua inaplicabilidade. 

§3o - Casos de impedimento ao exercício de cargo de administração supervenientes à posse do 

administrador serão sanados no prazo máximo de 90 (noventa) dias, bem como formalmente 

comunicados à Assembléia Geral que decidirá pela destituição ou não do cargo. 

Art. 35 - Para se candidatarem a cargo político-partidário os membros ocupantes de cargos de 

administração deverão renunciar ao cargo ocupado na COOPERATIVA . 
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SEÇÃO II 

DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO DOS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 36 - Os membros da Diretoria Executiva serão investidos nos cargos mediante termo de 

posse lavrado no Livro de Atas ou em folhas soltas e permanecerão em exercício até a posse de 

seus substitutos. 

 

SEÇÃO III 

 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

SUBSEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO E DAS REUNIÕES 

 

Art. 37 - A Diretoria Executiva é composta por 03 diretores, sendo um o Diretor Presidente, 

Diretor Vice Presidente e Diretor Secretário (a). 

Parágrafo Único. A Diretoria Executiva reunir-se-á, no mínimo, mensalmente. 

 

 

SUBSEÇÃO II 

DO MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 38 - O prazo de mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 04 (quatro) anos, 

podendo haver recondução. 

 

SUBSEÇÃO III 

DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 39 - Compete à Diretoria Executiva: 

 

I. fixar diretrizes, examinar e aprovar os orçamentos, os planos periódicos de trabalho, 

acompanhando a execução; 

II. aprovar e supervisionar a execução dos projetos elaborados pelos diretores executivos; 

III. aprovar e divulgar, por meio de resolução, as políticas da Cooperativa; 

IV. aprovar o Regimento Interno da Diretoria Executiva; 

V. propor para a Assembleia Geral o Regulamento Eleitoral; 

VI. avaliar mensalmente o estado econômico-financeiro da COOPERATIVA  e o 

desenvolvimento das operações e atividades em geral, por meio de balancetes e de 

demonstrativos específicos; 

VII. deliberar sobre a admissão, a eliminação ou a exclusão de associados, podendo, aplicar, por 

escrito, advertência prévia; 

VIII. deliberar sobre a forma e o prazo de resgate das quotas-partes de associados, inclusive se 

parcial; 

IX. deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral; 

X. propor à Assembleia Geral Extraordinária alteração no Estatuto Social; 
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XI. deliberar sobre alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social (Fates), respeitado o regulamento próprio; 

XII. analisar e submeter à Assembleia Geral proposta dos executivos sobre a criação de fundos; 

XIII. estabelecer normas internas em casos omissos e se for o caso submetê-las à deliberação da 

Assembleia Geral; 

XIV. acompanhar e adotar providências necessárias para o cumprimento do Planejamento 

Estratégico; 

XV. contratar, quando se fizer necessário, serviço de auditoria independente; 

XVI. adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da Sociedade com expressa autorização da 

Assembleia Geral; 

XVII. deliberar sobre a contratação de empregados, os quais não poderão ser parentes entre si 

ou dos membros dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal, até 2o grau, em linha reta 

ou colateral e fixar atribuições, alçadas e salários; 

XVIII. autorizar a contratação de prestadores de serviços de caráter eventual ou não;  

XIX. avaliar a atuação dos empregados, adotando as medidas apropriadas; 

XX. zelar para que padrões de ética e de conduta profissional façam parte da cultura 

organizacional e que sejam observados por todos os empregados; 

XXI. zelar pelo cumprimento da legislação e da regulamentação aplicáveis ao cooperativismo; 

XXII. estabelecer o horário de funcionamento da Cooperativa; 

 

Art. 40 - São atribuições do Diretor Presidente, o principal Diretor Executivo da Cooperativa: 

 

I. representar a Cooperativa, com direito a voto, nas reuniões e nas assembleias gerais do 

Sistema OCB e outras entidades de representação do cooperativismo; 

II. convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

III. facilitar e conduzir os debates dos temas nas reuniões da Diretoria Executiva; 

IV. tomar votos e votar, com a finalidade do desempate, nas deliberações da Diretoria 

Executiva, respeitado o regimento próprio; 

V. convocar a Assembleia Geral e presidi-la; 

VI. proporcionar, aos demais membros da Diretoria Executiva, conhecimento prévio dos 

assuntos a serem discutidos nas reuniões; 

VII. assegurar que todos os membros da Diretoria Executiva tenham direito a se manifestar com 

independência, sobre qualquer matéria colocada em votação; 

VIII. decidir, ad referendum da Diretoria Executiva, sobre matéria urgente e inadiável, 

submetendo a decisão à deliberação do colegiado, na primeira reunião subsequente ao ato; 

IX. permitir, excepcionalmente, a inclusão de assuntos extra pauta, considerando a relevância e 

a urgência do assunto;  

X. salvaguardar e cumprir as demais atribuições apresentadas em normativo próprio; 

XI. designar responsável para organizar, secretariar e administrar as reuniões da Diretoria 

Executiva, respeitado o regimento próprio; 

XII. aplicar as advertências estipuladas pela Diretoria Executiva; 

XIII. representar a Cooperativa passiva e ativamente, em juízo ou fora dele; 

XIV. conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa; 

XV. coordenar, junto com o diretor administrativo e o diretor financeiro, as atribuições da 

Diretoria Executiva, visando à eficiência e transparência no cumprimento das diretrizes fixadas 

pelo estatuto; 

XVI. representar a Diretoria Executiva nas apresentações e na prestação de contas para a 

Assembleia Geral; 

XVII. supervisionar as operações e as atividades e verificar, tempestivamente, o estado 

econômico-financeiro da Cooperativa; 
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XVIII. convocar e coordenar as reuniões da Diretoria Executiva; 

XIX. outorgar mandato a empregado da Cooperativa, juntamente com outro diretor, 

estabelecendo poderes, extensão e validade do mandato; 

XX. decidir, em conjunto com os demais diretores sobre a admissão e a demissão de 

empregados; 

XXI. outorgar, juntamente com outro diretor, mandato ad-judicia a advogado empregado ou 

contratado; 

XXII. resolver os casos omissos, em conjunto com o diretor Administrativo e/ou o diretor 

financeiro; 

XXIII. executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pela 

Assembleia Geral. 

 

Art. 41 - Compete ao Diretor Vice Presidente: 

 

I. assessorar o Diretor Presidente nos assuntos a ele competentes; 

II. substituir o Diretor Presidente; 

III. dirigir as atividades administrativas no que tange às políticas de recursos humanos, 

tecnológicos e materiais e às atividades fins da COOPERATIVA ; 

IV. executar as políticas e diretrizes de recursos humanos, tecnológicos e materiais; 

V. orientar e acompanhar a execução da contabilidade da Cooperativa, de forma a permitir visão 

permanente da situação econômica, financeira e patrimonial; 

VI. zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas informatizados e de 

telecomunicações; 

VII. decidir, em conjunto com os demais diretores, sobre a admissão e a demissão de 

empregado; 

VIII. coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir à Diretoria Executiva 

medidas que julgar convenientes; 

IX. orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua 

área; 

X. resolver os casos omissos, em conjunto com os demais diretores; 

XI. executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pela 

Assembleia Geral; e 

XII. conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa. 

 

Art. 42 - Compete ao Diretor Secretário: 

 

I. assessorar o Diretor Presidente em assuntos de sua área; 

II. substituir os Diretores Presidente e Administrativo, quando necessário; 

III. zelar pela segurança dos recursos financeiros e outros valores mobiliários; 

IV. acompanhar as operações em curso anormal, adotando as medidas e os controles necessários 

para regularização; 

V. elaborar as análises mensais sobre a evolução das operações, a serem discutidas com a 

Diretoria Executiva; 

VI. assessorar o Diretor Presidente em assuntos da sua área; 

VII. orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos empregados de sua área; 

VIII. resolver os casos omissos, em conjunto com os demais diretores; 

IX. executar outras atividades não previstas neste Estatuto Social, determinadas pela 

Assembleia Geral; 

X. conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa; 
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XI. averbar no Livro ou Ficha de Matrícula a subscrição, realização ou resgate de quota-parte, 

bem como as transferências realizadas entre associados. 

 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA OUTORGA DE MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 43 - O mandato outorgado pelos diretores a empregado da Cooperativa: 

 

I. não poderá ter prazo de validade superior ao de gestão dos outorgantes, salvo o mandato ad 

judicia; 

II. deverá constar que o empregado da Cooperativa sempre assine em conjunto com um diretor. 

 

Art. 44 - Os cheques emitidos pela Cooperativa, as ordens de crédito, os endossos, as fianças, os 

avais, os recibos de depósito cooperativo, os instrumentos de procuração, os contratos com 

terceiros e demais documentos, constitutivos de responsabilidade ou de obrigação da 

Cooperativa, serão assinados conjuntamente por dois diretores, ressalvada a hipótese de outorga 

de mandato. 

SEÇÃO IV 

 

DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 45 - A Administração da Sociedade será fiscalizada assídua e minuciosamente por um 

Conselho Fiscal, constituído de 03 (três) membros efetivos, todos associados, eleitos 

anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos 

seus componentes. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO DE CARGO DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 46 - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante termo de 

posse lavrado no Livro de Atas do Conselho Fiscal ou em folhas soltas e permanecerão em 

exercício até a posse de seus substitutos. 

Art. 47 - Para exercício de cargo do Conselho Fiscal aplicam-se as condições de elegibilidade 

dispostas no artigo 35 e não será eleito: 

I. aquele que for inelegível; 

II. empregado de membros dos órgãos de administração e seus parentes até o 2o grau, em linha 

reta ou colateral, bem como parentes entre si até esse grau, em linha reta ou colateral. 

III. membro da Diretoria Executiva da Cooperativa. 
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SUBSEÇÃO III 

DA VACÂNCIA DO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL 

 

Art. 48 - Constituem, entre outras, hipóteses de vacância automática do cargo eletivo: 

 

I. morte; 

II. renúncia; 

III. destituição; 

IV. não comparecimento, sem a devida justificativa a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 

(seis) alternadas durante o exercício social; 

V. patrocínio, como parte ou procurador, de ação judicial contra a própria Cooperativa, salvo 

aquelas que visem ao exercício do próprio mandato; 

VI. desligamento do quadro de associados da Cooperativa; 

VII. posse em cargo político-partidário. 

 

Art. 49 - Para que não haja vacância automática do cargo eletivo no caso de não 

comparecimento a reuniões, as justificativas para as ausências serão formalizadas e aceitas pelos 

demais membros do Conselho Fiscal. 

 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 50 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês, em dia e hora 

previamente marcados, e extraordinariamente, sempre que necessário, por proposta de qualquer 

um de seus integrantes, observando-se em ambos os casos as seguintes normas: 

 

I. as reuniões se realizarão sempre com a presença dos 03 (três) membros efetivos previamente 

convocados; 

II. as deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes; 

III. os assuntos tratados e as deliberações resultantes constarão de ata lavrada no Livro de Atas 

do Conselho Fiscal ou em folhas soltas, assinadas pelos presentes. 

 

§ 1o As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, por solicitação da 

Diretoria Executiva ou da Assembleia Geral. 

§ 2o Na primeira reunião, os membros do Conselho Fiscal escolherão entre si um Coordenador 

para convocar e dirigir os trabalhos das reuniões e um Secretário para lavrar as atas. 

 

SUBSEÇÃO V 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 51 - Compete ao Conselho Fiscal: 

 

I. examinar a situação dos negócios sociais, das receitas e das despesas, dos pagamentos e dos 

recebimentos, das operações em geral e de outras questões econômicas, verificando a adequada 

e regular escrituração; 
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II. verificar, mediante exame dos livros, atas e outros registros, se as decisões adotadas estão 

sendo corretamente implementadas; 

III. observar se a Diretoria Executiva se reúne regularmente e se existem cargos vagos na 

composição daquele colegiado, que necessitem preenchimento; 

IV. inteirar-se do cumprimento das obrigações da COOPERATIVA  em relação às autoridades 

monetárias, fiscais, trabalhistas ou administrativas e aos associados e verificar se existem 

pendências; 

V. examinar os controles existentes relativos a valores e documentos sob custódia da 

Cooperativa; 

VI. averiguar a atenção dispensada pelos diretores executivos às reclamações dos associados; 

VII. analisar balancetes mensais e balanços gerais, demonstrativos de sobras e perdas, assim 

como o relatório de gestão e outros, emitindo parecer sobre esses documentos para a 

Assembleia Geral; 

VIII. exigir, dos órgãos de administração ou de quaisquer de seus membros, relatórios 

específicos, declarações por escrito ou prestação de esclarecimentos, quando necessário; 

IX. aprovar o próprio regimento interno; 

X. apresentar à Diretoria Executiva com periodicidade mínima trimestral, relatório contendo 

conclusões e recomendações decorrentes da atividade fiscalizadora; 

XI. pronunciar-se sobre a regularidade dos atos praticados pelos órgãos de administração e 

informar sobre eventuais pendências à Assembleia Geral Ordinária; 

XII. instaurar inquéritos e comissões de averiguação; e 

XIII. convocar Assembleia Geral Extraordinária nas circunstâncias previstas neste Estatuto 

Social. 

 

Parágrafo único. No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal poderá valer-se de 

informações dos diretores ou dos empregados da COOPERATIVA , ou da assistência de 

técnicos externos, às expensas da sociedade, quando a importância ou a complexidade dos 

assuntos o exigirem. 

 

TÍTULO V 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 52 - As eleições para os cargos de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal se realizarão em 

Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 53 - O sufrágio é direto, o voto é secreto podendo, em caso de inscrição de uma única 

chapa, optar-se pelo sistema em descoberto. 

§1o - Sendo secreta a votação, adotar-se-á cédula única, constando os nomes das chapas e 

relação nominal dos candidatos. 

 

Art. 54 - Somente podem concorrer às eleições candidatos que integrem chapa completa. 

 

Parágrafo Único - A chapa inscrita para a Diretoria Executiva deverá ser diversa da inscrita para 

o Conselho Fiscal, especificados os órgãos com a respectiva relação dos candidatos, quando a 

chapa for conjunta. 
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Art. 55 – A notificação de convocação para a Assembleia Geral Ordinária em que se realizar a 

eleição dos membros da Diretoria Executiva e/ou Conselho Fiscal será publicado com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Art. 56 - A inscrição das chapas concorrentes à Diretoria Executiva se fará no período 

compreendido entre a data da publicação da notificação de convocação para a respectiva 

Assembleia Geral até 10 (dez) dias antes da sua realização. 

 

Parágrafo Único - A inscrição das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal, quando não ocorrer 

eleição da Diretoria Executiva será feita até 2 (dois) dias antes da realização da respectiva 

Assembleia Geral. 

 

TÍTULO VI 

 

DOS FUNDOS, DO BALANÇO, DAS DESPESAS, DAS SOBRAS E DOS 

PREJUÍZOS. 

 

Art. 57 - A COOPERATIVA  é obrigada a constituir: 

 

I. Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas 

atividades, constituído de 10% (dez por cento) das sobras líquidas do exercício; 

II. O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação de Assistência 

aos associados, seus familiares e aos empregados da COOPERATIVA , constituído de 5% 

(cinco por cento) das sobras líquidas apuradas no exercício. 

 

§ 1o - Os Fundos acima mencionados são indivisíveis aos associados e no caso de dissolução e 

liquidação da sociedade seus remanescentes serão revertidos à Fazenda Nacional, conforme 

inciso VI, artigo 68 da Lei no 5.764/71. 

§ 2o - Os serviços de assistência técnica, educacional e social a serem atendidos pelo respectivo 

Fundo poderão ser executados mediante convênios com entidades especializadas ou não. 

§ 3o - A COOPERATIVA  buscará meios, inclusive mediante provisionamento de recursos, 

com base em critérios que devem ser aprovados em Assembleia Geral, para assegurar o direito 

previsto no artigo 6°, inciso V. 

 

§ 4o A COOPERATIVA , além dos fundos obrigatórios previstos em lei, poderá criar, em 

Assembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, 

fixando o modo de formação, custeio, aplicação e liquidação. 

 

Art. 58 - Além da taxa de 10% (dez por cento) das sobras líquidas apuradas no Balanço do 

exercício, revertem em favor do Fundo de Reserva: 

I. Os créditos não reclamados, decorridos 5 (cinco) anos; 

II. Os auxílios e doações sem destinação especial. 

 

Art. 59 - O Balanço Geral, incluído o confronto de receitas e despesas, será levantado no dia 31 

do mês de dezembro de cada ano. 
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Parágrafo Único - Os resultados serão apurados separadamente segundo a natureza das 

operações ou serviços. 

 

Art. 60 - As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio, na 

proporção direta da fruição dos serviços, e ou por intermédio da filantropia. 

Art. 61 - As sobras líquidas apuradas no exercício, depois de deduzidas as taxas para os fundos 

indivisíveis, serão rateadas entre associados, em partes diretamente proporcionais às operações 

realizadas com a COOPERATIVA , no período, salvo deliberação diversa da Assembleia Geral. 

Art. 62 - Os prejuízos de cada exercício, apurados em Balanço, serão cobertos com o saldo do 

Fundo de Reserva. 

Parágrafo Único - Quando o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir os prejuízos 

operacionais referidos neste artigo, esses serão rateados entre os associados, na razão direta das 

operações realizadas com a COOPERATIVA . 

 

TÍTULO VII 

DOS LIVROS 

 

Art. 63 - A COOPERATIVA  deverá ter os seguintes livros: 

 

I. Matrícula; 

II. Atas de Assembleias Gerais; 

III. Atas do Conselho Fiscal; 

IV. Presença dos Associados nas Assembleias Gerais; 

V. Registro de Inscrição de Chapas; 

VI. Outros Livros Fiscais e Contábeis Obrigatórios. 

 

Parágrafo Único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas, inclusive emitidas 

por processamento eletrônico de dados. 

 

Art. 64 - No Livro de Matrícula, os associados serão inscritos por ordem cronológica de 

admissão, devendo constar: 

I. Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado; 

II. A data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão ou pedido, eliminação ou 

exclusão; 

III. A conta corrente das respectivas quotas-partes do Capital Social. 

 

 

 

 

TÍTULO VIII 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 

Art. 65 - A Sociedade poderá ser dissolvida voluntariamente: 

a) devido à alteração de sua forma jurídica; 
b) pelo decurso do prazo de duração; 
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c) pela consecução dos objetivos predeterminados; 

d) pela redução do número mínimo de associados ou do Capital Social mínimo se até a 

Assembleia Geral subsequente realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem 

restabelecidos; 

e) pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Art. 66 - Quando a dissolução for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomeará um 

liquidante, ou mais, e um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros para procederem a sua 

liquidação. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá em qualquer 

época destituir os liquidantes, os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos. 

 

Art. 67 - Os liquidantes, investidos de todos os poderes normais de administração, devem 

proceder à liquidação conforme o disposto na legislação cooperativista. 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.  68 - A COOPERATIVA  deverá registrar-se na Junta Comercial da Bahia – Unidade 

Salvador. 

Art. 69 - Os mandatos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal perduram até a realização da 

Assembleia Geral Ordinária em que tais mandatos findam. 

Art. 70 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as fontes e os princípios do direito e 

a doutrina cooperativista. 

Art. 71 – A cooperativa será formada por profissionais das áreas: 

I –   Educacional 

II –  Saúde 

III – Administrativo 

IV - Jurídico 

V - Comunicação 

 

Art. 72 – A COOPERATIVA poderá se unir a outras cooperativas e Associações para fins de 

trabalho coletivo, campanhas e unificação. 

Art. 73 – As estabilidades garantidas por lei aos diretores da cooperativa serão preservadas 

enquanto estiver na sua função, sendo EXPULSO da cooperativa por não atender ao propósito 

desse estatuto, automaticamente perderá sua estabilidade em sua função em outro 

estabelecimento. 

Art. 74 - A COOPERATIVA  poderá solicitar empréstimo a instituições financeiras para fins de 

compra de bens, pagamento de débitos ou para capital de giro. 
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Art. 75 – A Cooperativa irá desenvolver suas atividades dentro do cunho filantrópico e sem 

nenhuma distinção de crença e/ou raça. 

 

Por fim, nada mais havendo a tratar e com total aprovação dos presentes sobre as reformas, o 

presidente da AGE deu por encerrados os trabalhos e mandou lavrar presente ata que, lida e 

julgada conforme, vai assinada pela Diretora Presidente, Diretor Vice Presidente e pelo Diretor 

secretario. 

 

Esta cópia é fiel daquela transcrita no Livro de Atas da Cooperativa. 

 

 

                 

                 Diretora  Presidente                                                             Diretor Secretário 

    JOSEMEIRE TOSTA DE ARAUJO                        ANTONIO CEZAR DE J. T. SANTANA 

 

 

           

  

          Diretor Vice Presidente 

    DIEGO DE SOUSA PORTELA 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador – BA 19 de Novembro de 2020 
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu Maísa Santos Batista,  com inscrição ativa no CRC/(BA) sob o nº 024831/O-4 

expedida em 19/11/2007,  inscrito no CPF nº 677314495-72, DECLARO, sob as penas 

da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este 

documento é autêntico e condiz com o original.  

Documentos apresentados:  

1. Um via da Capa de processo de Protocolo 218424400 referente ao 

requerimento eletrônico 81000000982260  

2. Uma via da Ata de Assembleia Geral Extraordinária e estatuto 21 páginas         

3. Uma via da Cópia do jornal massa   

4. Uma via do DBE 

5. uma via da Copia do CRC do contador 

Para Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial), Código do Ato 007 e Código 

do Evento 021 e 019, da empresa COOPERATIVA DE AÇÃO SOCIAL,CNPJ: 

24.521.216/0001-60  com sede na Rua Álvaro Cova, 04 Ribeira cep 40.420-560 

Salvador ba, representado pelo  diretor Diego de Sousa Portela, brasileiro, solteiro, 

operador de telemarketing, CPF: 026.383.455-71, RG –09993967 SSP-BA, 

residente e domiciliado na Praça da Redenção , 7 – Massaranduba cep: 40.435-

550 Salvador – Ba, 

Salvador 15 de Julho de 2021 

 

Maísa Santos Batista 
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