
COOPERATIVADEECGNOMIA EãCRÉDITO MÚTUO DOS
UNCIONABIOS DA ABRIL

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

DA NATUREZA JURÍDICA| DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO FORO, DO
”)!-OPRAZO DE DURAÇÃO, DA ÁREA DE AÇAO E DO EXERCÍCIO SOCIAL

Art 1º A Cooperativa de Economia e Credito Mútuo dos Funcionários da Abril,

CNPJ nº 43 438 662/0001 50 constiturda nos termos da Lei 5764/71 de 16/12/71
que da forma juridica à Sociedade Cooperativa e Lei Complementar Nº 130 de
17/04/2009 que rege o Sistema Nacional de Credito Cooperativo atendidas as SP
disposições da Lei 4.595 de 31/12/64 e normas baixadas pelo Banco Central doJE
Brasil que disciplinam o funcionamento das Instituições Financeiras, rege-se pelo1
r sente Est t to, tendo:P º ªº

2020 &
| sede à Avenida Otaviano Alves de Lima 4400 Freguesia do O CEP

02909 900 e administraçao na cidade de Sao Paulo SP;
AOL, O

II foro jurídico na cidade de Sao Paulo SP;

III área de ação limitada as dependencias das empresas do Grupo Abril, Somos
Educaçao S/A e Editora Caras S/A, em todo Brasil' e

IV prazo de duraçao indeterminado e exercício social com duraçao de 12 (doze)
meses com início em 1º de janeiro e termino em 31 de dezembro de cada ano
civil

CAPÍTULO ||

DO OBJETO SOCIAL

Art 2º A Cooperativa tem por objeto social alem de outras operações que venham
a ser permitidas às sociedades cooperativas de crédito

I o desenvolvimento de programas de poupança de uso adequado do credito e
de prestação de serviços praticando todas as operações ativas passivas e
acessórias próprias de cooperativas de crédito

|I prover atraves da mutualidade prestaçao de serviços financeiros a seus
associados , e

III a formaçao educacional de seus associados, no sentido de fomentar o
cooperatlwsmo
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& 19 No desenvolvimento do objeto social, a Cooperativa deverá adotar programas
de uso adequado do crédito, de poupança e de formação educacional dos
associados tendo como base os princípios cooperativistas

5 2ª Em todos os aspectos das atividades executadas na Cooperativa devem ser
rigorosamente observados os princípios da neutralidade política e da
índiscriminaçao religiosa racial e social

CAPÍTULO |||

DAS CONDIÇOES DE ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS

Art 39 Podem associar se a Cooperativa todas as pessoas que concordem com o
presente Estatuto Social preencham as condições nele estabelecidas e sejam
empregados das empresas do Grupo Abril

Paragrafo único Podem se associar tambem

I empregados da própria Cooperativa e pessoas físicas que a ela prestem
serviço em carater nao eventual equiparadas aos primeiros para os correspondentes
efeitos legais;

II empregados e pessoas físicas prestadoras de serviço em carater não eventual

as empresas constantes no artigo 1º, item 3;

III aposentados que, quando em atividade, atendiam aos criterios estatutarios de
associaçao

Art 4º Nao podem ingressar na Cooperativa

I as instituições financeiras e as pessoas que exerçam atividades que
contrariem os objetivos da Cooperativa ou que com eles colidam

II as pessoas jundicas que exerçam concorrencia com a própria sociedade
cooperativa

Art 5º O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser
inferior a 20 (vinte)

Art 6º Para adquirir a qualidade de associado o interessado deverá ter a sua
admissao aprovada pela Diretoria Executiva subscrever e integralizar as quotas
partes na forma prevista neste Estatuto e assinar os documentos necessários para a
efetivação da associação
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Parágrafo único. A Diretoria Executiva poderá recusar a admissão do interessado
que apresentar restrições em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Central do
Brasil

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Art 7º Sao direitos dos associados

IV

VI

VII

tomar parte nas assembleias gerais discutir e votar os assuntos que nelas
forem tratados, ressalvadas as disposições legais ou estatutárias

ser votado para os cargos sociais desde que atendidas as disposições legais

ou regulamentares pertinentes-

propor por escrito, medidas que julgar convenientes aos interesses sociais

beneficiar se das operações e dos serviços prestados pela Cooperativa
observadas as regras estatutárias e os instrumentos de regulaçao

examinar e pedir informações, por escrito sobre documentos, ressalvando os
protegidos por sigilo,

tomar conhecimento dos normativos internos da Cooperativa

demitir se da Cooperativa quando lhe convier

5 1º O associado que aceitar e estabelecer relaçao empregatícia com a Cooperativa
perde o direito de votar e ser votado conforme previsto neste artigo, ate que sejam
aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego

& 2º Tambem não pode votar e ser votado o delegado pessoa física que preste
serviço em carater nao eventual a Cooperativa que e equiparado a empregado da
Cooperativa para os devidos efeitos legais

à 3º O delegado presente a Assembleia Geral terá direito a 01 (um) voto qualquer
que seja o número de suas quotas partes

CAPÍTULO V X“DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art 8º Sao deveres dos associados
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I satisfazer pontualmente os compromissos que contrair com a Cooperativa"

II cumprir as disposições deste Estatuto Social dos Regimentos Internos das
deliberações das Assembleias Gerais e das regras determinadas pela
Diretoria Executiva

III zelar pelos interesses morais e materiais da Cooperativa

IV responder pela parte do rateio que lhe couber relativo às perdas apuradas no
exercício

V respeitar as boas práticas de movimentação financeira, tendo sempre em vista

que a cooperaçao é obra de interesse comum ao qual nao se deve sobrepor
interesses individuais;

Vl movimentar seus depósitos a vista e a prazo preferencialmente na
Cooperativa,

VII manter as informações do cadastro na Cooperativa constantemente
atualizadas;

VIII nao deswar & aplicaçao de recursos especuficos obtidos na Cooperativa para
finalidades nao propostas nos financiamentos, permitindo quando for o caso
ampla fiscalizaçao da Cooperativa, das instituições financeiras participantes e
do Banco Central do Brasil

IX comunicar à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal por escrito e mediante
protocolo se dispuser de indícios consistentes a ocorrencia de quaisquer
irregularidades, sendo vedados o anonimato e & divulgaçao interna ou
externa por qualquer meio de fatos ainda nao apurados e ainda a
divulgaçao fora do meio social de fatos ja apurados ou em apuraçao

CAPÍTULO VI

DA DEMISSAO DA ELIMINAÇAD E DA EXCLUSAO DE ASSOCIADOS

SEÇÃO |

DA DEMISSAO

Art 9º A demissao do associado que nao poderá ser negada dar se á unicamente a
seu pedido e será formalizada conforme prewsto nesta seção

Parágrafo único Deve ser apresentada, pelo demissionario, carta de demissão no
modelo padrao da Cooperativa, devendo na ocasiao ser assinado o encerramento da
conta corrente de depósitos ser efetuado o resgate de eventuais saldos existentesxõ
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em conta de depósitos a vista ou a prazo bem como & regularizaçao de qualquer
pendencia apresentada.

SEÇÃO ||

DA ELIMINAÇAO

Art 102 A eliminaçao do associado e aplicada em virtude de infraçao legal ou
estatutária

Art 11º Alem das infrações legais ou estatutarias o associado será eliminado

quando

I exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa

Il praticar atos que & criterio da Cooperativa, & desabone, como emissao de
cheques sem fundos em qualquer instituiçao financeira inclusao nos sistemas
de proteção ao credito, pendencias registradas no Banco Central do Brasil

atrasos constantes e relevantes em operações de credito e operações
baixadas em prejuízo na Cooperativa

III deixar de cumprir com os deveres expostos neste Estatuto

IV infringir os dispositivos legais ou deste Estatuto Social em especial o
previsto no art 8 salvo o inciso VI daquele artigo*

V deixar de honrar os compromissos assumidos perante a Cooperativa nos
casos em que ela firmar contratos com empresas prestadoras de serviços
e/ou contratos de parcerias onerosos ou não como patrocinadora ou nao
em favor dos associados,

VI estiver divulgando entre os demais associados e perante a comunidade a
prática de irregularidades na Cooperativa e, quando notificado pelo Conselho
Fiscal ou pela Diretoria Executiva para prestar informações nao apresentá

las no prazo definido na notificação

Art 12º A eliminaçao do associado sera decidida em reunião do Conselho de
Administraçao e o que a ocasionou deverá constar de termo próprio e assinado

tambem pelo Diretor Presidente

g 19 O associado será notificado por meio de cópia autenticada do Termo de
Eliminaçao remetida, por processo que comprove as datas de remessa e de
recebimento, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de reunião da
Diretoria Executiva em que aprovou a eliminação
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& 29 Será observado a favor do associado eliminado o direito a ampla defesa
podendo interpor recurso com efeito suspensivo para a primeira Assembleia Geral

que se realizar

SEÇÃO |||

DA EXCLUSAO

Art 13º A exclusao do associado será feita por

I dissoluçao da pessoajundica

II morte da pessoa física,

Ill incapacidade civil nao suprida

IV deixar de atender aos requisitos estatutarios de ingresso ou permanencia na
Cooperativa

Parágrafo unico A exclusao com fundamento nas disposições dos incisos I II e III

será automatica e a do inciso N por decisao da Diretoria Executiva observadas as
regras para eliminaçao de associados

CAPÍTULO VII

DAS RESPONSABILIDADES DA COMPENSAÇÃO E DA READMISSÃO DE
ASSOCIADOS

Art 149 A responsabilidade do associado por compromissos da Cooperativa perante
terceiros é limitada ao valor de suas quotas partes e em caso de desligamento do
quadro social perdura ate a aprovaçao das contas do exercício em que se deu o
desligamento

Parágrafo único As obrigações contraídas por associados falecidos com a
Cooperativa e oriundas de suas responsabilidades como associados perante

terceiros passam aos herdeiros prescrevendo após 1 (hum) ano contado do dia de
abertura da sucessao

Art 159 Nos casos de desligamento de associado a Cooperativa poderá a seu
único e exclusivo criterio promover a compensaçao prevista no artigo 368 da Lei

10 406/02 entre o valor total de debito do associado referente a todas as suas
operações e seu credito oriundo das respectivas quotas partes

Paragrafo único Caso o valor das quotas partes seja inferior ao total do debito do
associado e haja & compensaçao citada no caput deste artigo o desligado

$$?
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continuará responsável pelo saldo remanescente apurado, podendo a Coope ativa

tomar todas as providências cabíveis.

Art 16º O associado que se demitiu somente podera apresentar novo pedido de
admissao ao quadro social da Cooperativa apos 01 (hum) ano contado do
pagamento pela Cooperativa da última parcela das quotas partes restitundas

Paragrafo único. A readmissão do associado que se demitiu não está condicionada
ao prazo previsto no caput, caso ainda não tenha sido restituída qualquer parcela de
seu capital.

Art 179 O associado que foi eliminado ou excluído pelo motivo expresso no inciso N
do art 13 somente poderá apresentar novo pedido de admissao ao quadro social da
Cooperativa apos 01 (hum) ano contado a partir do pagamento pela Cooperativa
da última parcela das quotas partes restituídas

An 18º Para o associado que se demitiu que foi eliminado ou que foi exclundo ter

direito à readmissao de que trata este capitulo, serao observadas as condiçoes de
admissao de associados

CAPÍTULO vm
DA FORMAÇAO DO CAPITAL

Art 19º O capital social da Cooperativa e dividido em quotas parte de R$ 1 00 (hum
real) cada uma, ilimitado quanto ao maximo e variavel conforme o número de
associados e o capital social mínimo da Cooperativa nao podera ser inferior a R$
6 000 00 (seis mil reais)

Art 209 No ato de admissao o associado subscrevera e integralizara a vista no
mínimo 1% (um por cento) do seu salário bruto mensal

& 19 Para aumento contínuo de capital social todos associados subscreverao e
integralizarao, mensalmente, no mínimo 1% (um por cento) de seu salario bruto

mensal limitado porém ao teto de R$ 50 00 (cinquenta reais)

5 29 Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total de quotas
partes do capital social da Cooperativa

& 3º As quotas partes do capital integralizado nao poderao ser oferecidas em
garantia de operações com terceiros e no caso de demissao eliminaçao ou
exclusao do associado responderão como garantia de obrigações provenientes de

?º,
º-l'

operações de credito assumidas pelo associado com a Cooperativa
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5 42 Além da subscrição e integralização mensal prevista no “",caput é facult do ao
associado optar por uma subscrição mensal em valor fixo, & ser por ele definido

mediante o preenchimento de form ulário próprio e entregue na sede da Cooperativa

5 Sº A subscrição e & integralizaçao inicial sera averbada no Livro ou Ficha de
Matrícula mediante termo que conterá as assinaturas do associado e do diretor

responsavel pela averbaçao

CAPÍTULO IX

DA REMUNERAÇAO DO CAPITAL

Art 21º Conforme deliberaçao da Diretoria Executiva o capital integralizado pelos
associados poderá ser remunerado ate o valor da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidaçao e de Custodia (Selic) para títulos federais

CAPÍTULO x
DA MOVIMENTAÇAO DAS QUOTAS PARTES

seçÃo |

DA TRANSFERÉNCIA

Art 229 As quotas partes do associado sao indivisíveis e intransferíveis a terceiros

nao associados da Cooperativa ainda que por herança nao podendo com eles ser
negociada e nem dada em garantia

Parágrafo único A transferencia de quota parte será averbada no Livro ou Ficha de
Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionario e
do diretor responsavel pela averbaçao

SEÇÃO ||

00 RESGATE ORDINÁRIO

Art 23º Nos casos de desligamento o associado terá direito à devoluçao de suas
quotas partes íntegralizadas acrescidas dos respectivos juros quando houver e das
sobras que lhe tiverem sido registradas ou reduzido das respectivas perdas,
observado em cada caso além de outras disposições deste Estatuto o seguinte

I a devoluçao das quotas partes será realizada após a aprovaçao pela
Assembleia Geral do balanço do exercucio em que se deu o desligamento do

756“,

,º)—
.r

associado,
NX“
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II em casos de deníl'ssao e excÍÚsaõ salvô nos de morte o valor a ser devolvido
pela Cooperativa ao associado será dÍVIdÍdO em ate 36 (trinta e seis) parcelas
mensais e consecutivas

III em casos de eliminaçao o valor a ser devolvido pela Cooperativa ao
associado será dividido em ate 60 (sessenta) parcelas mensais e
consecutivas

IV os herdeiros de associado falecido terao o direito de receber os valores das
quotas partes do capital e demais creditos existentes em nome do de culus
atendidos os requisitos legais apurados por ocasiao do encerramento do
exercício social em que se deu o falecimento em ate 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais e consecutivas,

V os valores das parcelas de devoluçao nunca serao inferiores aos estipulados
pela Diretoria Executiva

CAPÍTULO Xl
DO BALANÇO E DO RESULTADO

Art 249 O balanço e os demonstrativos de sobras e perdas serao elaborados
semestralmente, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, devendo tambem,
ser elaborados balancetes de verificaçao mensais

Art 25º As sobras, deduzidos os valores destinados & formaçao dos fundos
obrigatórios ficarao adisposiçao da Assembleia Geral que deliberara

I pelo rateio entre os associados proporcionalmente as operações realizadas
com a Cooperativa segundo fórmula de calculo estabelecida pela Assembleia
Geral

II pela constituiçao de outros fundos ou destinaçao aos fundos existenteS'

III pela manutençao na conta sobras/perdas acumuladas ou

IV pela incorporaçao ao capital do associado observada a proporcionalidade
referida no inciso I deste artigo

Art 269 As perdas verificadas no decorrer do exerCIcio serao cobertas com recursos
provenientes da Reserva Legal ou no caso de insuficiencia alternativa ou
cumulativam ente das seguintes formas

I mediante compensaçao por meio de sobras dos exercícios seguintes des
que a Cooperativa ,ÍàNXô
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a) mantenha se a'justada âos Íimítes de patrimônio exigíveis na forma da
regulamentaçao vigente

b) conserve o controle da parcela correspondente a cada associado no saldo
das perdas retidas evitando que os novos associados suportem perdas de
exercncio em que nao eram inscritos na sociedade

c) atenda aos demais requisitos exigidos pelo Conselho Monetário Nacional

II mediante rateio entre os associados considerando se as operações
realizadas ou mantidas na Cooperativa excetuando se o valor das quotas
partes integralizadas segundo fórmula de cálculo estabelecida pela
Assembleia Geral

CAPÍTULO xu
DOS FUNDOS

Art 279 Das sobras apuradas no exercício serao deduzidos os seguintes percentuais
para os fundos obrigatorios

I 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e a
atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa,

|| 10% (dez por cento) para o Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e
Social (Fates), destinado a prestaçao de assistencia aos associados e a seus
familiares e aos empregados da Cooperativa de acordo com normativo
próprio aprovado pela Assembleia Geral

5 1º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistencia Tecnica Educacional
e Social (Fates) poderao ser executados mediante convenio com entidades públicas
ou privadas

& 2º Os resultados das operações com nao associados, rendas nao operacionais
auxnios ou doações sem destinaçao específica serao levados à conta do Fundo de
Assistencia Tecnica Educacional e Social (Fates) e contabilizado separadamente de
forma a permitir cálculo para incidencia de tributos

Art 289 Os fundos obrigatórios constituídos sao indivisíveis entre os associados,
mesmo nos casos de dissoluçao ou de quuidaçao da Cooperativa hipótese em que
serao recolhidos & Uniao ou terao outra destinaçao conforme previsao legal

Art 29º Alem dos fundos previstos no art 27º a Assembleia Geral poderá criar
outros fundos de provisões constituídos com recursos destinados a fins especxficos,

»»
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de carater temporário fixando o modo de formaçao de aplicação de quuidaçao e de
futura devoluçao aos associados que contribuíram para sua formação

CAPÍTULO x_m
DAS OPERAÇOES

Art 30º A Cooperativa poderá realizar operações e prestar serviços permitidos pela
regulamentaçao em vigor

& 1º As operações de captaçao de recursos oriundos de depositos & vista e a prazo
e de concessão de creditos serao praticadas exclusivamente, com os associados

& zº As operações de depósitos a wsta e a prazo e de concessao de creditos
obedecerao a regulamentaçao específica e & normatizaçao instituída pela Diretoria
Executiva o qual fixara prazos juros, remunerações formas de pagamento e as
demais condições necessárias ao bom atendimento das necessidades do quadro
social

5 39 A concessao de credito e a prestaçao de garantias & membros de orgaos
estatutários e a pessoas físicas e jurídicas que mantenham relaçao de parentesco ou
de negocios com aqueles membros, observará criterios identicos aos utilizados para
os demais associados, podendo a Assembleia Geral fixar criterios mais rigorosos

An 31º A sociedade somente pode participar do capital de

I cooperativas centrais de credito federaçao ou confederaçao de credito;

|| instituições financeiras controladas por cooperativas de credito

||| cooperativas ou empresas controladas por cooperativas centrais de credito
que atuem exclusivamente na prestaçao de serviços e no fornecimento de
bens a instituições do setor cooperativo desde que necessarios ao seu
funcionamento ou complementares aos serviços e produtos oferecidos aos
associados;

IV entidades de representaçao institucional de cooperação tecnica ou de fins
educacionais

»;
CAPÍTULO le

DOS ORGAOS socms
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Art 32º A estrutura de governança corporativa da Cooperativa e composta pelos
seguintes órgãos sociais

I Assembleia Geral
II Conselho de Administraçao

||| Diretoria Executiva e

IV Conselho Fiscal

CAPÍTULO xv
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

SEÇÃO |

DA DEFINIÇAO

Art 33º A Assembleia Geral que poderá ser ordinária ou extraordinária é o órgao
supremo da Cooperativa, tendo poderes nos limites da lei e deste Estatuto Social
para tomar toda e qualquer decisao de interesse social

Parágrafo único As decisões tomadas em Assembleia Geral vinculam & todos os
associados, ainda que ausentes ou discordantes

SEÇAO ||

DA COMPETENCIA PARA A CONVOCAÇAO

An 349 A Assembleia Geral será normalmente convocada pelo Diretor Presidente da
Diretoria Executiva

5 1º A Assembleia Geral podera tambem ser convocada pelo Conselho Fiscal ou
por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de direitos, após solicitação nâo
atendida pelo Diretor Presidente da Diretoria Executiva, no prazo de 10 (dez) dias
corridos contados a partir da data de protocolizaçao da solicitação

SEÇÃO |||

DO PRAZO DE CONVOCAÇAO

An 359 Em quaisquer das hipóteses referidas no artigo anterior a Assembleia Geral
será convocada com antecedencia mínima de 10 (dez) dias corridos em primeira
convocaçao mediante edital divulgado de forma tríplice e cumulativa da seguinte
forma

I afixaçao em locais apropriados das dependencias comumente mais
frequentadas pelos associados

ºw
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II publicaçao em jornal de circulaçao regular e

III comunicaçao aos associados por intermedio de circulares

& 19 Não havendo, no horário estabelecido, quorum de instalação, a Assembleia
podera realizar se em segunda e terceira convocações no mesmo dia da primeira
com o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realizaçao por uma ou outra
convocaçao desde que assim conste do respectivo edital

5 29 Quando houver eleiçao da Diretoria Executiva a Assembleia Geral deverá ser
convocada com antecedencia mínima de 10 (dez) dias

SEÇÃO IV

DO EDITAL

Art 36º Nas Assembleias Gerais os associados serão representados por 24 (Vinte e
quatro) delegados eleitos para mandato de 4 (quatro) anos os quais podem ser
reeleitos

& 19 Para efeito da representação de que trata este artigo o quadro social sera
dividido em grupos seccionais de 1/24 (um vmte e quatro avos) de associados
distribuídos proporcionalmente, pelas regiões da área de ação da Cooperativa

5 2ª Em cada grupo seccional serao eleitos um delegado efetivo e um delegado
suplente os 2 (dois) mais votados, respectivamente, entre os associados que
estejam em pleno gozo dos direitos sociais e que nao exerçam cargos eletivos na
sociedade Para efeito de desempate serao adotados os criterios de antiguidade
como associado à Cooperativa e de idade nesta ordem

5 39 Na eleiçao dos delegados cada associado nao tera direito a mais de um voto e
não será permitida a representaçao por meio de mandatário

& 4º A Cooperativa mediante edital no qual se fará referencia aos princípios
definidos deste artigo convocará todos os associados concedendo prazo de 30
(trinta) dias para inscriçao dos interessados em se candidatar Encerrado o prazo de
inscrição divulgará para todo o corpo social os nomes dos candidatos inscritos por
grupo seccional

5 Sº A eleiçao dos delegados ocorrerá no último trimestre do ano civil e o mandato se
iniciará no primeiro dia do ano subsequente

5 6º O processo eleitoral ate a apuração final será acompanhado, irrestritamente,
por comissao paritária escolhida pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal da
Cooperativa

&Xix
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& 7º Cada delegado efetivo terá um único voto nas deliberações das Assembleias
Gerais

5 8ª Durante o mandato os delegados nao poderao ser eleitos para outros cargos
sociais na Cooperativa remunerados ou nao

à 9º A Cooperativa pagará as despesas dos delegados incorridas para efeito de
comparecimento às Assembleias Gerais, referentes a gastos com transporte, diárias
de hotel e alimentaçao

& 109 No impedimento ou na ausencia, o delegado efetivo será automaticamente
substitwdo pelo respectivo suplente, devendo o substituído comunicar à Cooperativa,
tempestivamente as circunstancias do seu impedimento ou ausencia

& 11º Os associados que nao sejam delegados poderão comparecer as Assembleias
Gerais sendo contudo privados de voz e voto

& 12º Os delegados efetivos e seus suplentes poderao ser destituídos & qualquer
tempo pelos respectivos grupos seccionais que os elegeram por intermedio de
comunicaçao formal a Diretoria Executiva da Cooperativa firmado por no mínimo
10% (dez por cento) dos associados da seccional com cópia endereçada ao
delegado destitwdo Poderão se Io tambem, pela Assembleia Geral mediante
proposta da Diretoria Executiva ou de pelo menos 5 (cinco) delegados efetivos

Art 379 Nao se conseguindo realizar Assembleia Geral de delegados por falta de
quorum sera reiterada a convocaçao para nova data Persistindo & impossibilidade
de reuniao nessa segunda tentativa consecutiva será automaticamente convocada
Assembleia Geral de associados para reformar o estatuto social da Cooperativa
extinguindo o instituto da representaçao por delegados e consequentemente
reduzindo a amplitude da área de açao de modo a possibilitar a reuniao de
associados

Art 38º O edital de convocaçao de delegados deve conter

! a denominaçao da Cooperativa, seguida da expressao Convocaçao da
Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária conforme o caso

II o dia e a hora da Assembleia em cada convocaçao observado o intervalo
mínimo de uma hora entre cada convocaçao assim como o endereço do
local da realizaçao o qual salvo motivo Justificado sera sempre o da sede
social

III a sequencia numerica da convocaçao e quorum de instalaçao

© &
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reforma do estatuto, a indicação precisa da materia

V o local a data o nome o cargo e a assinatura do responsavel pela
convocaçao conforme art 36º

Parágrafo único No caso da convocação ser feita por associados o edital deve ser
assinado no mínimo por 4 (quatro) dos signatários do documento que & solicitou

SEÇÃO v
DO ouonum DE INSTALAÇAO

Art 399 O quorum mínimo de instalaçao da Assembleia Geral é o seguinte

I 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocaçao;

II metade mais 1 (um) dos delegados em segunda convocação

III 10 (dez) delegados em terceira convocaçao

Parágrafo unico Na realizaçao de assembleia por associados permanecerao os
mesmos criterios previstos na legislaçao e nos incisos I ao III

SEÇÃO VI

DO FUNCIONAMENTO

Art 409 Os trabalhos da Assembleia Geral serao habitualmente dirigidos pelo Diretor
Presidente da Diretoria Executiva

& 19 Na ausencia do Diretor Presidente da Diretoria Executiva assumira & direçao da
Assembleia Geral um delegado indicado pelos presentes

5 2ª Quando a Assembleia Geral nao for convocada pelo Diretor Presidente da
Diretoria Executiva os trabalhos serao dirigidos por delegado escolhido na ocasiao e
secretariados por outro convidado pelo primeiro

5 3º O presidente da Assembleia ou seu substituto poderá indicar empregado ou
delegado da Cooperativa para secretariar a Assembleia e lavrar a ata

SUBSEÇÃO |

DA REPRESENTAÇAO

Art 419 Cada delegado será representado na Assembleia Geral da Cooperativa pela
própria pessoa física associada com direito a votar;

WO
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Parágrafo único Nãº apefmitido e vóto pdrp'ro'dúraçao

Art 42º Os ocupantes de cargos estatutarios bem como quaisquer outros
delegados, nao poderao votar nos assuntos de que tenha interesse direto ou indireto,
entre os quais os relacionados a prestaçao de contas e à fixaçao de honorarios mas
nao ficarao privados de tomar parte nos respectivos debates

SUBSEÇÃO II

DO VOTO

Art 43º Em regra a votaçao sera aberta ou por aclamação mas a Assembleia Geral
podera optar pelo voto secreto atendendo inclusive a regulamentaçao própria

Art 449 As deliberações na Assembleia Geral serao tomadas por maioria de votos
dos delegados presentes com direito a votar exceto quando se tratar dos assuntos
de competencia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária enumerados no art
53º quando serao necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos delegados
presentes

SUBSEÇAO III

DA ATA

Art 45º Os assuntos discutidos e deliberados na Assembleia Geral constarão de ata
lavrada em livro próprio ou em folhas soltas, a qual, lida e aprovada será assinada
ao final dos trabalhos pelo secretario pelo presidente da assembleia por, no mínimo
3 (tres) delegados presentes, que nao sejam membros dos órgaos estatutarios ou
empregado da Cooperativa e ainda, por quantos mais o quiserem

Parágrafo unico Devem também, constar da ata da Assembleia Geral

| para os membros eleitos nomes completos números de CPF
nacionalidade estado civil profissao carteira de identidade data de
nascimento endereço completo (inclusive CEP) órgaos estatutários cargos
e prazos de mandato;

II referencia ao estatuto social reformado que sera anexado & ata;

III a declaraçao pelo secretário de que ata foi lavrada em folhas soltas que irá

compor livro próprio, quando for o caso, ou que ela e copia fiel daquela
lavrada em livro próprio

SUBSEÇÃO IV EDX“
DA SESSAO PERMANENTE

16
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Art 469 A Assembleaa Geral podera Ficar em sé'ssao permanente ate a soluçao dos
*

assuntos a deliberar desde que

I sejam determinados o local a data e a hora de prosseguimento da sessao

II conste da respectiva ata o quorum de instalaçao verificado na abertura
quanto no reinício e

III seja respeitada a ordem do dia constante do edital

Parágrafo único Para continuidade da Assembleia Geral e obrigatória & publicaçao
de novo edital de convocaçao exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o
reinício da reunião nao possibilitar o cumprimento do prazo legal para essa
publicaçao

SEÇÃO vu
DAS DELIBERAÇÓES

Art 479 As deliberações da Assembleia Geral deverao versar somente sobre os
assuntos constantes no edital de convocaçao

Art 489 E de competencia da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária
deliberar sobre

| alienaçao ou oneraçao dos bens imóveis de uso próprio da sociedade

II destituiçao de membros da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal;

III aprovaçao da politica de governança corporativa e do regulamento eleitoral

IV aprovaçao do regulamento de eleiçao de delegados

V fixaçao de procedimentos específicos de concessao de créditos e prestaçao
de garantias a membros de órgao estatutario e a pessoas físicas e jurídicas
que mantenham relaçao de parentesco ou de negócios com aqueles
membros;

VI julgar recurso do associado que nao concordar com o Termo de Eliminaçao

VII ratificaçao do compartilhamento e a utilização de componente organizacional
de ouvidoria único cabendo delegaçao a Diretoria Executiva

Paragrafo unico Ocorrendo destituição de que trata inciso II que possa afetar a
regularidade da administraçao ou fiscalizaçao da Cooperativa poderá a Assembleia

avg)“;

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



COOPERATÍVADEEÇQNOMIAE CREDITO MUTUO DOS /
FUNCIpNARIOS Dê ABRIL

”

. ... "$a,-' '-
: : -'.=,=.

, .
ª?-

designar administradores e consel-herros prtMsUnos ate a posse dos novos cula
*

eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias

Art 49º Prescreve em 4 (quatro) anos, a açao para anular as deliberações da
Assembleia Geral viciadas de erro dolo fraude ou simulaçao ou tomadas com
violaçao da lei ou do Estatuto Social contado o prazo da data em que a Assembleia
foi realizada

CAPÍTULO xw
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Art 50º A Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma vez por
ano no decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social para deliberar
sobre os seguintes assuntos que deverao constar da ordem do dia

| prestação de contas dos órgaos de administraçao acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo

a) relatório da gestao

b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício
social anterior;

e) relatório da auditoria externa

d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da
insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da sociedade

|| destinaçao das sobras apuradas deduzidas as parcelas para os fundos
obrigatórios ou rateio das perdas verificadas com a possibilidade de
compensar por meio de sobras dos exerCIcios seguintes o saldo remanescente
das perdas verificadas no exercício findo,

III estabelecimento da fórmula de calculo a ser aplicada na distribuiçao de sobras
e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas
ou mantidas durante o exercício excetuando se o valor das quotas partes
integralizadas,

IV eleiçao dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da
Cooperativa

V fixação quando prevista do valor das cedulas de presença, honorarios e
gratificações dos membros da Diretoria Executiva e cedula de presença dos
membros do Conselho Fiscal

N
Q, 3) >
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VI fixação quando. ;JG—vi'sto do- vaior gIUbaI para pagamento dos honorarios e

gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

VII quaisquer assuntos de interesse social dewdamente mencionados no edital de
convocaçao exclundos os enumerados no art 53º

Parágrafo único A aprovaçao do relatório do balanço e das contas dos órgaos de
administraçao nao desonera de responsabilidade os administradores e os
conselheiros fiscais

An 51º A realizaçao da Assembleia Geral Ordinária deverá respeitar um período
mínimo de 10 (dez) dias após & divulgaçao das demonstrações Cºntabeis de
encerramento do exercício

CAPÍTULO xvu
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Art 52º A Assembleia Geral Extraordinaria será realizada sempre que necessario e
podera deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa desde que
mencionado em edital de convocaçao

Art 539 E de competencia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinaria deliberar
sobre os seguintes assuntos

I reforma do estatuto social

II fusao incorporaçao ou desmembramento

III mudança do objeto social'

IV dissoluçao voluntaria da sociedade e nomeaçao de quuidantes

V prestação de contas do liquidante

& 1º Sao necessarios os votos de 2/3 (dois terços) dos delegados presentes com
direito a votar para tornar validas as deliberações de que trata este artigo

5 2º A primeira Assembleia Geral para reforma do estatuto social devera homologar &
alteração do endereço da Cooperativa, dentro do mesmo município mencionado no
inciso Ido art 1º

&»
çAPÍTULO xvm %

DOS ÓRGAOS DE ADMINISTRAÇAO
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Art 549 São órgaos de administraçao da Cooperativa

| Conselho de Administraçao,
Il Diretoria Executiva

SEÇÃO |

DAS CONDIÇÓES DE OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE ADMINISTRACAO

An 559 Constituem condições basicas para o exercício dos cargos de administraçao
da Cooperativa sem prejuízo de outras previstas em leis ou normas aplicadas às
cooperativas de crédito

I ser associado pessoa física da Cooperativa

II ter reputação ilibada

lll nao estar declarado inabilitado para cargos de administraçao de instituições
financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil ou em outras instituições sujeitas a autorização ao controle e a
fiscalização de órgaos e de entidades da administração pública direta e
indireta incluídas as entidades de previdencia complementar, as
sociedades seguradoras as sociedades de capitalizaçao e as companhias
abertas

IV não responder nem qualquer empresa da qual seja controlador ou
administrador por pendencias relativas a protesto de títulos cobranças
judiciais emissao de cheques sem fundo, inadimplemento de obrigações e
outras ocorrencias ou circunstancias analogas

V não estar declarado falido ou insolvente nem ter participado da
administraçao ou ter controlado firma ou sociedade concordataria ou
insolvente

VI nao participar da administraçao ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do
capital de empresas de fomento mercantil, outras instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
com exceçao de cooperativa de creditO'

VII ser residente no País

VIII não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de
sonegaçao fiscal, de prevaricaçao de corrupçao ativa ou passiva de
concussao de peculato contra a economia popular a fe pública a

20 <)
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propriedade du 0 Sisterh'a 'Pinantêlro Nacional ou condenado a pena
criminal que vede ainda que temporariamente oacessoacargos públicos

5 19 Nao podem compor a mesma Diretoria Executiva, os parentes entre si até 2ª
(segundo) grau em linha reta ou colateral bem como cônjuges e companheiros

& 2º A vedação prevusta no inciso VI deste artigo aplica se inclusive aos ocupantes
de funções de gerencia da Cooperativa

& 3º A vedaçao de que trata o inciso VI deste artigo nao se aplica & participaçao de
membros da Diretoria Executiva da Cooperativa no Conselho de Administraçao ou
colegiado equivalente de instituições financeiras e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela Cooperativa, desde que nao assumidas funções
executivas nessas controladas

SEÇÃO ||

DA INELEGIBILIDADE DE CANDIDATOS A CARGOS DE ADMINISTRAÇAO

Art 56º Sao condições de inelegibilidade de candidatos a cargos dos órgaos de
administraçao, inclusive os executivos eleitos

| pessoas impedidas por lei,

II condenados a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a
cargos públicos

III condenados por crime falimentar de sonegaçao fiscal de prevaricaçao de
suborno de corrupção ativa ou passiva de concussão de peculato ou
contra a economia popular a fe pública a propriedade ou o Sistema
Financeiro Nacional

SEÇÃO |||

DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRAÇAO

An 579 Os membros dos cargos de administraçao depois de aprovada & eleiçao
pelo Banco Central do Brasil serao investidos em seus cargos mediante termo de
posse lavrado no Livro de Atas e permanecerão em exercício ate a posse de seus
substitutos

Paragrafo unico Os eleitos serao empossados em até no máximo 15 (quinze)
dias contados da aprovaçao da eleiçao pelo Banco Central do Brasil

SEÇÃO |v

XXCONSELHO DE ADMINISTRAÇAO &COMPOSIÇAO COMPETENCIA E FUNCIONAMENTO
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Art. 58º A cooperativa será. administréda estrategicamente por um Conselho de Administração
composto por 3 (três) membros, eleitos pela assembleia geral entre os associados que preencham
os requisitos legais normativos e estatutarios

& 1º O Conselho de Administraçao é o órgão responsavel por deliberar e aprovar de forma
colegiada as políticas e metas para o desempenho da cooperativa bem como por acompanhar e

monitorar a sua execuçao dos cargos executivos

5 2ª os mem bros do conselho elegerao entre si o Coordenador

5 3º Os membros do Conselho de Administraçao depois de aprovada sua eleição pelo Banco
Central do Brasil serao investidos em seus cargos mediante termos de posse lavrados no Livro de
Atas do Conselho de Administraçao

& 4º O mandato do Conselho de Administraçao sera de 4 (quatro) anos com renovaçao mínima de
1/3 (um terço) dos integrantes, ao final de cada período

Art 59º Os membros do Conselho de Administraçao poderao ser destitundos caso em que
ocorrerá vacancia do cargo

! a qualquer tempo pela assembleia geral

II pela perda da condiçao de associado

III por se tornarem inelegweis ou deixarem de reunir as condições basicas para o exercício do
cargo

IV por faltarem às reuniões do órgao sem justificativa aceita pelo colegiado por tres sessões
consecutivas ou seis alternadas no curso de um exercício social;

V pelo patrocínio como parte ou como procurador de medida judicial contra a cooperativa

salvo as que visem o exercício do próprio mandato

&
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5 1ª Constituem tambem hipoteses de vacancia entre outros motivos a renúncia a morte ou
quaisquer impedimentos superiores & noventa dias corridos

& 29 O Coordenador do Conselho de Administraçao pode renunciar ao cargo ou ser substitwdo por
iniciativa dos demais membros por maioria absoluta de votos em reuniao especificamente
convocada para esse fim conservando todavia a condiçao de conselheiro

5 39 Na vacancia do cargo de Coordenador o(s) membro(s) remanescente(s) do Conselho de
Administraçao escolhera(ao) o substituto entre ele(s)

& 49 Em caso de vacancia de um ou mais cargos do Conselho de Administraçao, & assembleia
geral devera ser convocada a fim de eleger o(s) substituto(s) que cumprira(a)o o prazo restante do
mandato

Art soº O Conselho de Administraçao

l reúne se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário,

por convocaçao do coordenador ou ainda por solicitação dos membros dos cargos
executivos ou do Conselho Fiscal

ll delibera por maioria simples de votos com a presença da maioria dos membros

III as deliberações sao consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro próprio

aprovadas e assinadas pelos mem bros presentes

Parágrafo único Nas ausencias temporarias e de no maximo noventa dias corridos o
Coordenador sera substituído por um dos outros conselheiros escolhido pelo colegiado

Art 619 Compete ao Conselho de Administraçao deliberar sobre as seguintes materias em
reuniao colegiada observadas as decisões ou recomendações da assembleia geral

I eleger ou reconduzir os membros da Diretoria Executiva na primeira reuniao do
Conselho de Administraçao eleito para aprovaçao do Banco Central do Brasil

II estabelecer & orientaçao geral e estrategica para a atuaçao da cooperativa

Ill definir metas de desempenho para a cooperativa que devem considerar dentre
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outros, os aspáclus 'que viSemZa perenidâde dos negócios;

acompanhar o desempenho dos membros dos cargos executivos em relaçao ao
cumprimento das políticas traçadas e das metas estabelecidas registrando as
conclusões em documento próprio pelo menos uma vez ao ano

avaliar a atuaçao de cada um dos conselheiros superintendentes e dos gerentes

tecnicos ou comerciais adotando as medidas apropriadas para correçao ou
substituiçao, se for o caso

definir forma de entrega para os conselheiros de administraçao formal e

individualmente do conteúdo das atas de reunioes do Conselho Fiscal

conhecer detalhadamente os orçamentos anuais bem como os planos operacionais e
de contingencia e acompanhar sua execuçao-

aprovar a programaçao das operações apresentada pela Diretoria Executiva, tendo
em vista os recursos disponíveis e as necessidades financeiras dos associados

aprovar a fixaçao periódica dos montantes e prazos maximos dos emprestimos bem
como a taxa de juros e outras taxas apresentada pela Diretoria Executiva

estabelecer a politica de investimentos e as normas para controle das operações e
para gestao de riscos e verificar mensalmente o estado econômico financeiro da
cooperativa por meio dos informes financeiros balancetes e demonstrativos

específicos

deliberar e aprovar codigo de conduta para pautar as ações do Conselho de
Administraçao dos Diretores dos conselheiros fiscais e dos empregados no qual

deve estar registrado o posicionamento etico da cooperativa e sua aplicação nas

atividades diárias bem como zelar pelo seu cumprimento

deliberar sobre a eliminaçao de associados

aprovar a regulamentaçao dos serviços administrativos da cooperativa e aprovar sua
estrutura organizacional fixando as atribuições e os salários do pessoal

aprovar a política de salarios e de contrataçao e demissao de pessoa! bem como de
disciplina funcional

deliberar sobre a convocaçao da assembleia geral

deliberar sobre compra e venda de imóveis nos termos deste estatuto

aprovar proposta sobre aplicaçao do Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e

Social (FATES) e encaminhá la com parecer a assembleia geral

aprovar e submeter à decisao da assembleia geral proposta de criaçao de fundos

propor à assem bleia geral alterações no estatuto
.õxxx
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aprovar a contratação de ãuditbr exteincª ou de entidade de auditoria cooperativa;

aprovar o regimento interno e os manuais de organização de normas operacionais e
administrativas e de procedimentos da cooperativa

propor a assembleia geral a participaçao em capital de banco cooperativo constituvdo

nos termos da legislaçao vigente

eleger entre os seus membros o Coordenador

propor a assembleia geral anualmente o valor da remuneraçao dos Conselheiros de
Administraçao Diretores e conselheiros fiscais de acordo com a capacidade
financeira da cooperativa

zelar pelo cumprimento da legislaçao e regulamentaçao aplicaveis ao cooperativismo

de credito bem como pelo atendimento da legislaçao trabalhista e fiscal

zelar pelo fortalecimento dos princípios e ideais do cooperativismo e para que os
direitos dos associados sejam observados incluswe em relaçao aos canais de
recebimento de informações

estabelecer regras para os casos omissos ate posterior deliberaçao da assembleia
geral

autorizar a Diretoria Executiva a adquirir alienar ou onerar bens imóveis com
autorizaçao expressa da Assembleia Geral

autorizar a Diretoria Executiva a contrair obrigações transigir e constituir mandatários

destituir a qualquer tempo os membros da Diretoria Executiva

conferir aos membros da Diretoria Executiva atribuições especrficas e de carater

eventual nao prewstas neste Estatuto Social

fixar limitados ao valor global definido pela Assembleia Geral os honorarios e as
gratificações dos membros da Diretoria Executiva

deliberar sobre operações de credito e garantias concedidas aos membros da
Diretoria Executiva e a pessoas físicas que mantenham relaçao de parentesco ou de
negócios com aqueles membros

acompanhar e adotar providencias necessarias para o cumprimento do Planejamento
Estrategico

acompanhar as medidas adotadas para saneamento dos apontamentos da Auditoria

Interna da Auditoria Externa e da área de Controle Interno

convocar os membros da Diretoria Executiva para prestar esclarecimentos sobre

assuntos de qualquer natureza

àx >
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XXXVII autorizar prgviamginte, & Dvetoriahêxebutiva a praticar quais er atos aue
ultrapassem os respectivos poderes de gestão;

XXXVIII examinar e deliberar sobre propostas da Diretoria Executiva relativas a plano de
cargos e salários estrutura organizacional da Cooperativa e normativos internos

Art 629 Compete ao Coordenador do Conselho de Administraçao

I coordenar as atiwdades do Conselho e presidir suas reuniões

II conduzir o processo de escolha dos membros com cargos executivos

III convocar e presidir as assembleias gerais

|V permitir a participaçao sem direito a voto de membros da Diretoria Executiva nas reuniões
do Conselho de Administraçao

V proporcionar por meio da transparencia na conduçao das reunioes ao Conselho de
Administraçao, a obtençao de informações sobre todos os negócios feitos no ambito da
Diretoria Executiva

Parágrafo único Na impossibilidade de representaçao pelo administrativo o Coordenador do
Conselho de Administraçao podera mediante autorização com o respectivo registro em ata
delegar & membro da Diretoria Executiva a referida representaçao

An 639 Os conselheiros de administraçao e os membros dos cargos executivos respondem
solidariamente pelas obrigações assumidas pela cooperativa durante a sua gestao, ate que se
cumpram Havendo prejuízos a responsabilidade solidária se circunscrevera ao respectivo
montante

Art. 649 Os integrantes do Conselho de Administraçao, da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal, bem como o quuidante, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para
efeito de responsabilidade criminal.

DA DIREIORIA EXECUTIVA
SUBSEÇAD |

DA SUBORDINAÇAO E DA COMPOSIÇAO

Art 659 A Diretoria Executiva órgao subordinado ao Conselho de Administraçao e
composta por 2 (dois) diretores associados ou nao sendo um Diretor Presidente e um Diretor

Administrativo

%“
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& 1º O Conselho de Administraçao- elegerâ os membrõs da Diretoria Executiva em reuniao
específica e por maioria absoluta de votos entre as pessoas associadas ou não que obtenham
capacitação tecnica comprovada para o exercício dos cargos sendo ou nao membros do
colegiado

& 2 º O Conselho de Administraçao por maioria simples, podera destituir os membros da Diretoria

Executiva a qualquer tempo

SUBSEÇAO II

DO MANDÃI'O DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art (569 O mandato dos membros da Diretoria Executiva coincide com o mandato do Conselho de
Administraçao podendo haver a criterio do Conselho de Administraçao reconduçao de toda ou
parte da diretoria

SUBSEÇAp |||

DAS AUSENCIAS DOS IMPEDIMENTOS E DA VACANCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art 67º Nas ausencias ou impedimentos temporarios iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias

corridos o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo que continuara
respondendo pela sua area havendo nesse caso acumulaçao de cargos

An 68º Ocorrendo a vacancia de qualquer cargo de diretor o Conselho de Administraçao elegerá

o substituto no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrencia

Art 69º Em qualquer caso o substituto exercera o mandato ate o final do mandato do antecessor

SUBSEÇÃO IV

DAS COMPETÉNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art 709 Compete a Diretoria Executiva

I adotar medidas para o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administraçao

|I elaborar orçamentos e planos periodicos de trabalho para deliberaçao pelo Conselho de
Administraçao

III prestar contas ao Conselho de Administraçao quanto as medidas adotadas visando o
cumprimento das diretrizes fixadas e quanto a execução de projetos inclusive prazos fixados

27
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zelar e manter informado e Gõnselho de Administraçãosobre a gestao de riscos implantando
as medidas exigidas nos normativos aplicaveis

informar ao Conselho de Administraçao sobre o estado econômico financeiro e sobre a
ocorrencia de fato relevante no ambito da Cooperativa

deliberar sobre a contrataçao de empregados os quais nao poderao ser parentes
consanguíneos ou por afinidade entre si ou dos membros dos órgaos de administraçao e do
Conselho Fiscal ate 29 grau em linha reta ou colateral bem como cônjuges e companheiros
e fixar atribuições alçadas e salarios

autorizar a contrataçao de prestadores de servuços de carater eventual ou nao

propor ao Conselho de Administraçao qualquer assunto relacionado ao plano de cargos e
salarios e a estrutura organizacional da Cooperativa

avaliar a atuaçao dos empregados adotando as medidas apropriadas;

aprovar e divulgar por meio de circular os regulamentos internos e os manuais operacionais

internos da Cooperatwa ad referendum da primeira reuniao do Conselho de Administraçao

que se realizar;

zelar para que padrões de etica e de conduta profissional façam parte da cultura

organizacional e que sejam observados por todos os empregados

zelar pelo cumprimento da legislaçao e da regulamentaçao aplicaveis ao cooperativismo de
credito

elaborar proposta de criaçao de fundos e submeter ao Conselho de Administração

estabelecer o horario de funcionamento da Cooperativa

adotar medidas para cumprimento das diretrizes fixadas no Planejamento Estrategico

adotar medidas para saneamento dos apontamentos da Central se for o caso, da Auditoria

Interna da Auditoria Externa e da área de Controle Interno

Art 719 Sao atribuições do Diretor Presidente o principal Diretor Executivo da Cooperativa

IV

representar a Cooperativa passiva e ativamente em juízo ou fora dele

conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa

coordenar junto com os demais diretores as atribuições da Diretoria Executiva visando

a eficiencia e transparencia no cumprimento das diretrizes fixadas pelo Conselho de

Administraçao

representar a Diretoria Executiva nas apresentações e na prestaçao de contas para o

28
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Conselho de Administraçao;

supervisionar as operações e as atividades e verificar tempestivamente o estado

econômico financeiro da Cooperativa

informar tempestivamente, o Conselho de Administraçao a proposito de constatações

que requeiram medidas urgentes

convocar e coordenar as reuniões da Diretoria Executiva

outorgar mandato a empregado da Cooperativa juntamente com outros diretores,

estabelecendo poderes extensao e validade do mandato

decidir em conjunto com o Diretor Administrativo sobre a admissao e a demissao de

empregados

outorgar juntamente com outros diretores mandato ad judicia a advogado empregado

ou contratado,

resolver os casos omissos em conjunto com o diretor Administrativo

auxiliar o Coordenador do Conselho de Administraçao nos trabalhos relativos a

Assembleia Geral

executar outras atividades nao prewstas neste Estatuto Social determinadas pelo

Conselho de Administraçao e/ou pela Assembleia Geral

dirigir os assuntos relacionados às atividades de Controles Internos e Riscos de forma a

assegurar conformidade com as politicas internas e exigencias regulamentares

substituir o Diretor Administrativo

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

tecnológicos e materiais e às atividades fins da Cooperativa (operações ativas passwas

acessórias e especiais cadastro recuperaçao de credito etc )

orientar e acompanhar a execuçao da contabilidade da Cooperativa de forma a permitir

visao permanente da situaçao econômica financeira e patrimonial;

zelar pela eficiencia eficacia e efetividade dos sistemas informatizados e de

telecomunicações;

coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir à Diretoria Executiva

%>“?

medidas que julgar convenientes

orientar acompanhar e avaliar & atuaçao dos em pregados em geral-
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XXI resolver os casos omiss'ês: .

XXII executar outras atividades nao previstas neste Estatuto Social determinadas pelo

Conselho de Administraçao e/ou pela Assembleia Geral

XXIII lavrar ou coordenar a lavratura das atas das Assembleias Gerais e das reuniões da

Diretoria Executiva

XXIV conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da Cooperativa

XXV executar as atwidades financeiras tais como fluxo de caixa captaçao e aplicaçao de

recursos demonstrações financeiras análises de rentabilidade de custo de risco etc

XXVI zelar pela segurança dos recursos financeiros e outros valores mobiliarios

XXVII acompanhar as atividades operacionais no que tange a concessao de emprestimos a

oferta de serviços e a movimentaçao de capital-

XXVIII averbar no Livro ou Ficha de Matrícula a subscriçao, realizaçao ou resgate de quota

parte bem como as transferencias realizadas entre associados

XXIX gerir os assuntos relacionados a Política de Prevençao a Lavagem de dinheiro e ao

Financiamento do

XXX Terrorismo (PLD/FT), fazendo cumprir as determinações regulamentares

Art 729 Compete ao Diretor Administrativo

I assessorar o Diretor Presidente em assuntos de sua area

II substituir o Diretor Presidente

III acompanhar as operações em curso anormal adotando as medidas e os controles

necessarios para regularizaçao

IV elaborar as análises mensais sobre a evoluçao das operações a serem apresentadas ao

Conselho de Administraçao

V resolver os casos omissos em conjunto com o Diretor Presidente;

Vl executar outras atividades nao previstas neste Estatuto Social determinadas pelo Conselho

de Administraçao e/ou pela Assembleia Geral

30

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



O... . . ... .... ... :..
.. . . .

. ".
COOPERATIVADE aconowm EG EDITO MUTUO DO

EuuçmNmos DAAB_RIL

SUBSEÇÃO v
DA OUTORGA DE MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA

An 73º O mandato outorgado pelos diretores a empregado da Cooperativa

I nao podera ter prazo de validade superior ao de gestao dos outorgantes salvo
o mandato adedICla e

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

Art 749 Os cheques emitidos pela Cooperativa as ordens de crédito os endossos
as fianças os avais os recibos de deposito cooperativo os instrumentos de
procuraçao os contratos com terceiros e demais documentos constitutivos de
responsabilidade ou de obrigaçao da Cooperativa serao assinados conjuntamente
por dois diretores ressalvada & hipotese de outorga de mandato, ou ainda, por um
gerente e um diretor

CAPÍTULO XIX
DO ÓRGAO DE FISCALIZAÇAO

SEÇÃO |

DA COMPOSIÇAO E DO MANDATO DO CONSELHO FISCAL

Art 759 A administraçao da sociedade sera fiscalizada aSSIdua e minuciosamente
por Conselho Fiscal constituído de 3 (tres) membros efetivos e 3 (tres) membros
suplentes todos associados eleitos a cada 02 (dois) anos pela Assembleia Geral na
forma prevista em regimento próprio

Paragrafo único A cada eleição pelo menos 2 (dois) membros do Conselho Fiscal
serão substitwdos sendo no mínimo 1 (hum) efetivo e 1 (hum) suplente permitida
a reeleiçao dos demais

SEÇÃO ||

DA INVESTIDURA E DO EXERCÍCIO DE CARGO Do CONSELHO FISCAL

Art 76º Os membros do Conselho Fiscal depois de aprovada a eleiçao pelo Banco
Central do Brasil, serao investidos em seus cargos mediante termo de posse lavrado
no Livro de Atas do Conselho Fiscal ou em folhas soltas e permanecerão em
exercício ate a posse de seus substitutos

Paragrafo unico Os eleitos serao empossados em até no maximo 15 (quinze)
dias contados da aprovaçao da eleiçao pelo Banco Central do Brasil
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Art 77º Para exercício de cargo do Conselho Fiscal aplicam se as condições de
elegibilidade dispostas no artigo 55º e nao será eleito

I aqueles que forem inelegíveis;

II empregado de membros dos órgaos de administraçao e seus parentes ate o
2º grau em linha reta ou colateral bem como parentes entre si ate esse
grau em linha reta ou colateral

III membro da Diretoria Executiva da Cooperativa

SEÇÃO |||

DA VACANCIA DO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL

Art 789 Constituem entre outras hipoteses de vacancia automatica do cargo eletivo

I morte"

Il renúncia;

||| destituiçao

IV nao comparecimento, sem a devida justificativa & 3 (tres) reuniões
consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o exercício social

V patrocínio como parte ou procurador de açao judicial contra a própria
Cooperativa salvo aquelas que visem ao exercício do próprio mandatO'

VI desligamento do quadro de associados da Cooperativa; ou

VII posse em cargo politico partidário

Parágrafo único Para que nao haja vacancia automatica do cargo eletivo no caso
de nao comparecimento & reuniões as justificativas para as ausencias serao
formalizadas e aceitas pelos demais membros do Conselho Fiscal

Art 79º No caso de vacancia de cargo efetivo do Conselho Fiscal será efetivado
membro suplente, obedecida a ordem de matrícula

Art 80º Ocorrendo 4 (quatro) ou mais vagas no Conselho Fiscal o Diretor
Presidente da Diretoria Executiva convocará Assembleia Geral para o preenchimento
das vagas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de constataçao do fato

SEÇÃO IV xp
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Art 819 O Conselho Fiscal reunir se á ordinariamente 1 (uma) vez por mes em dia
e hora previamente marcados e extraordinariamente sempre que necessario, 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 3 (tres) membros efetivos
ou dos suplentes previamente convocados;

II as deliberações serao tomadas pela maioria de votos dos presentes

III os assuntos tratados e as deliberações resultantes constarao de ata lavrada no
Livro de Atas do Conselho Fiscal ou em folhas soltas assinadas pelos
presentes

é 19 As reuniões poderao ser convocadas por qualquer de seus membros, por
solicitaçao da Diretoria Executiva ou da Assembleia Geral

5 2ª Na primeira reuniao os membros efetivos do Conselho Fiscal escolherao entre
si um coordenador para convocar e dirigir os trabalhos das reuniões e um secretario
para lavrar as atas

& 3ª Na ausencia do coordenador os trabalhos serao dirigidos por substituto
escolhido na ocasiao

SEÇÃO v
DA COMPETENCIA DO CONSELHO FISCAL

Art 829 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 escrituraçao

|I verificar mediante exame dos livros atas e outros registros se as decisões
adotadas estao sendo corretamente implementadas

III observar se a Diretoria Executiva se reúne regularmente e se existem cargos
vagos na composiçao daquele colegiado que necessitem preenchimento

IV inteirar se do cumprimento das obrigações da Cooperativa em relaçao as
autoridades monetárias, fiscais, trabalhistas ou administrativas e aos
associados e verificar se existem pendencias;

%;
X >
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examinar os contzro'les existeâtes relatíõôs a valores e documentos sob
custódia da Cooperativa

avaliar & execuçao da política de risco de credito e a regularidade do
recebimento de creditos

averiguar a atençao dispensada pelos diretores executivos as reclamaçoes
dos associadosº

analisar balancetes mensais e balanços gerais demonstrativos de sobras e
perdas assim como o relatório de gestao e outros emitindo parecer sobre
esses documentos para a Assembleia Geral,

inteirar se dos relatórios de auditoria e verificar se as observações neles
contidas foram consideradas pelos órgaos de administraçao e pelos
gerentes

exigir, dos órgaos de administração ou de quaisquer de seus membros,
relatórios específicos, declarações por escrito ou prestaçao de
esclarecimentos quando necessario;

aprovar o próprio regimento interno;

apresentar a Diretoria Executiva com periodicidade mínima trimestral,
relatório contendo conclusões e recomendações decorrentes da atividade
fiscalizadora

pronunciar se sobre a regularidade dos atos praticados pelos órgãos de
administração e informar sobre eventuais pendencias à Assembleia Geral
Ordinaria

instaurar inqueritos e comissões de averiguaçao e

convocar Assembleia Geral Extraordinaria nas circunstancias previstas neste
Estatuto Social

Parágrafo unico No desempenho de suas funções o Conselho Fiscal podera valer
se de informações constantes no relatório da Auditoria Interna da Auditoria Externa
do Controle Interno, dos diretores ou dos empregados da Cooperativa, ou da
assistencia de técnicos externos às expensas da sociedade quando a importância
ou a complexidade dos assuntos o exigirem

XOCAPITULO xx
Nã
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DA RESPONSABILIQADE' DDS OCUP'ÃNTES ÓE CARGOS DOS ORGÃOS DE
ADMINISTRAÇAO E FISCALIZAÇAO PROCESSO ELEITORAL E DA

OUVIDORIA

SEÇÃO |

DA RESPONSABILIDADE

Art 83º Os componentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal bem como o
quuidante equiparam se aos administradores das sociedades anônimas para efeito
de responsabilidade criminal

Art 849 Os membros efetivos do Conselho Fiscal são solidariamente responsáveis
pelos atos e fatos irregulares praticados pelos administradores da Cooperativa
desde que no exercício da fiscalizaçao revelem se omissos displicentes e com
ausencia de acuidade de pronta advertencia a Diretoria Executiva e na inercia
destes de oportuna e conveniente denuncia a Assembleia Geral

Art 859 Sem prejuízo da açao que couber ao associado, a Cooperativa, por seus
diretores, ou representada pelo associado escolhido em Assembleia Geral terá
direito de açao contra os administradores para promover sua responsabilidade

SEÇÃO II

DO PROCESSO ELEITORAL

Art 86º O processo eleitoral para o preenchimento dos cargos eletivos na
Cooperativa esta disciplinado em regulamento próprio aprovado em Assembleia
Geral

SEÇÃO |||

DO COMPROMISSO DA COOPERATIVA com A OUVIDORIA

An 879 A Ouvidoria tem a finalidade de assegurar a estrita observancia das
normas legais e regulamentares relativas aos direitos dos usuarios dos produtos e
dos serviços oferecidos pela cooperativa e de atuar como canal de comunicaçao
entre essa instituiçao e os clientes e usuarios de seus produtos e serviços, inclusive
na mediação de conflitos

Art 889 O ouvidor que deverá ser pessoal capacitada para realizar tal atividade
sera designado e destituudo pelo Diretor Presidente da Cooperativa e terá o prazo de
mandato de 3 (tres) anos

5 1ª Constituem, entre outras, hipoteses de vacancia do cargo de ouvidor WV
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II renúncia

III destituição pelo órgão de administraçao, por inabilidade, incompetencia ou
qualquer motivo que signifique justa causa

IV desligamento da cooperativa

5 20 As razoes da vacancia do cargo de ouvidor deverao constar da ata da reuniao
do órgao de administraçao

& 3º O órgao de administraçao havendo vacancia do cargo de ouvidor nomeara
outro imediatamente à ocorrencia

Art 89º Em relaçao a Ouvidoria & cooperativa

| terá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria bem como para
que sua atuaçao seja pautada pela transparência pela independencia pela
imparcialidade e pela isençao

II assegurará o acesso da Ouvidoria as informações necessárias para a elaboração
de resposta adequada às reclamações recebidas com total apoio administrativo,
podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades

III dará ampla divulgaçao sobre a existencia da Ouvidoria bem como de
informações completas acerca da sua finalidade e forma de utilização

|V garantíra o acesso dos clientes e usuarios de produtos e serviços ao
atendimento da Ouvidoria por meio de canais ageis e eficazes respeitados os
requisitos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia ou com
mobilidade reduzida na forma da legislação vigente

V providenciara para que todos os integrantes da Ouvidoria sejam considerados
aptos em exame de certificaçao organizado por entidade de reconhecida capacidade
tecnica

Art 90º Constituem atribuições da Ouvidoria

| receber registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às
reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços que nao forem
solucionadas pelo atendimento habitual realizado na sede ou nas dependencias da
cooperativa,
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Il prestar os esclarecimentos necessários e dar ciencia aos reclamantes acerca do
andamento de suas demandas e das providencias adotadas

III informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final respeitando o
prazo legal

N encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes no prazo
previsto em legislaçao contados a partir da data de registro das ocorrencias

V propor ao órgao de administraçao da cooperativa, medidas corretivas ou de
aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrencia da análise das
reclamações recebidas

VI elaborar e encaminhar à auditoria Interna e ao órgao de administraçao ao final
de cada semestre relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuaçao da Ouvudoria
contendo as proposições de que trata o inciso anterior

Paragrafo único A Cooperativa podera celebrar convenios com cooperativas de
credito centrais ou associações representativas com a finalidade específica de
manter atraves destas, os serviços de ouvidoria

CAPlTULO XXI
DA DISSOLUÇAO E DA LIQUIDAÇAD

Art ªnº A Cooperativa dissolver se a voluntariamente quando assim deliberar a
Assembleia Geral se pelo menos 20 (vinte) associados nao se dispuserem a
assegurar a continuidade da Cooperativa

& 1º Alem da deliberaçao espontanea da Assembleia Geral de acordo com os
termos deste artigo acarretara a dissoluçao da Cooperativa

! a alteraçao de sua formajurídica
II a reduçao do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se,

até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo nao inferior a 6
(seis) meses nao forem restabelecidas as condições mínimas de númer
de associados e de capital social
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III o cancelamento da autorizaçao para funcionar;

IV a paralisaçao das atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias corridos

& 29 Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a dissolução da Cooperativa
podera ser promovida judicialmente & pedido de qualquer associado ou do Banco
Central do Brasil caso a Assembleia Geral não a realize por iniciativa própria

Art 929 Quando & dissoluçao for deliberada pela Assembleia Geral será nomeado
um quuidante e um Conselho Fiscal composto de 3 (tres) membros para
procederem a quuidaçao da Cooperativa

& 1º A Assembleia Geral nos limites das atribuições que lhe cabe podera a
qualquer tempo, destituir o quuidante e os membros do Conselho Fiscal designando
os respectivos substitutos

& zº Em todos os atos e operações, o quuidante deverá usar a denominaçao da
Cooperativa seguida da expressao Em quuidaçao

& 3º O processo de liquidação somente poderá ser iniciado após aprovaçao da
eleiçao do quuidante pelo Banco Central do Brasil

Art 93º A dissoluçao da sociedade importara também no cancelamento da
autorizaçao para funcionamento e do registro

Art 949 O quuidante tera todos os poderes normais de administraçao bem como
poderá praticar os atos e as operações necessários à realizaçao do ativo e
pagamento do passivo

Paragrafo único Nao podera o liquidante sem autorizaçao da Assembleia Geral
gravar de ônus os móveis e imóveis contrair emprestimos, salvo quando
indispensáveis para o pagamento de obrigações inadiáveis nem prosseguir embora
para facilitar & quuidaçao, na atividade social

Art 959 A quuidaçao da sociedade obedecera as normas legais e regulamentares
próprias

CAPITULÇ XXII
DAS DISPOSIÇOESGERAIS

Art 96º Dependem da mama e expressa aprovaçao do Banco Central do Brasil para
que surtam efeitos legais os atos societários deliberados pela Cooperativa,
referentes a

gâxj
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| eleição de membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;

II reforma do estatuto social'

III mudança do objeto social

|V fusão incorporaçao ou desmembramento

V dissolução voluntária da sociedade, nomeação do quuidante e eleição dos
conselheiros fiscais.

Art. 97º Os prazos previstos neste Estatuto Social serão contados em dias corridos,
excluindo——se o dia de Início e incluindo o dia final.

O presente Estatuto foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em
05 de agosto de 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

DINA MARIA ESTEV S DE OLIVEIRA
DIRETORA PR SIDENTE
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IRETORASECRETARIA
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