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CAPITU[O I
DA DENOMtNACAO, 5EOE, FORO, AREA DE AqAO, PRAZO OE DURAEAO

E

INTEGRACAO AO SICREDI
SeCSo I

DenominagSo, Sede, Foro, Area de Ageo e prazo de Duraqeo

Art. ls A Cooperativa de Cr6dito Rural Alto Rio Grande - Sicredi Credigrande,
constituida na assembleia geral de 24 de setembro de 2017, originariamente
designada Cooperativa de Cr6dito Rural Alto Rio Grande Ltda _ Sicoob Credigrande, 6

uma instituigeo financeira, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos

e

de
responsabilidade limitada, regjda pela legisla960 vigente e por este Estatuto Social,
tenclo:
administragao e foro juridico em Lavras, Estado de Minas Gerais, na praga
Dr.
Augusto Silva, n-o 730, Centro, CEp 37.200_OO0;
| - sede,

ll-

6rea de ageo, sempre referendada pera centrar sicredisur/sudeste, circunscara
aos
municipios: Lavras, Ribeirao Vermelho, Carrancas, ljaci, ltumirim, Cana Verde,
Cruzilia,
Minduri, Lumindrias, Ingaie lbituruna, no Estado de Minas Gerais;

lll - prazo de duraceo indeterminado.
SeCSo

ll

Integrag5o ao Sicredi

Art.2e A

Sociedade, ao filiar-se na Cooperativa Central de Cr6dito, poupanga
e
lhvest,mento do Sul e Sudeste - Cehtral Sicredi Sul/Sudeste, doravante
denominada
"Central", ihtegra, com esta e as demais filiadas, o Sicredi _
Sistema de Cr6dito
Cooperativo, regendo-se, tamb6m, pelos seus normativos.

S 1e O Sistema de Crddito Cooperativo _ Sicredi ou Sistema 6 o contunro

oe

Cooperativas de Credito singulares, suas respectivas Cooperativas
Centrais, a
Confederagdo Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi (Confederaeao
Sicredi), a Sicredi Participagdes S/A (Sicredipar), o Banco Cooperativo
Sicredi S/A
(Banco Sicredi), as empresas por este controladas,
a Fundageo de Desenvolvimento
Educacional e Cultural do Sistema de Crddito Cooperativo (Fundageo
Sicredi) e a
Sicredi tun
res (SFG).

QLO
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7w

A Cooperativa somente poderj desfiliar-se do Sicredi com autorizaC5o previa de
sua assembleia geral, asseguradas a participagao e a manifestag;o da respectiva
Central no conclave, da qual deverd ser pr6via e comprovadamente notificada.
5

2-o

5 3a O ingresso e a permanencia da Cooperativa no Sistema, bem como o uso oa marca

Sicredi, estao condicionados

i

observ6ncia, em especial:

| - das normas sistCmicas sobre o uso da marca, a participageo em fundos garantidores
e a implantagao dos programas Crescer e Pertencer, de acordo com normativo proprioj

ll -

dos limites relativos e solidez patrimonial e de liquidez, nos termos da
regllamentagao oficial e de conformidade com os padroes internamente definidos
Delo Sistema:

lll - da regulamentagSo oficial e normativos internos.

I49

O descumprimento de qualquer das exigancias de que tratam os incisos I a

lll do

pardgrafo anterior resultard na aplicaCeo de a96es e sanc6es previstas no Regimento
Interno do Sicredi (Rls), sem prejuizo da sujeiceo a outras sane6es previstas em lei.

5 5e A Central, sempre que entender necessirio, implantari regime de cogesteo na
cooperativa, em car6ter temporirio e mediante celebracao de convCnio, visando a
assisti-la para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da pr6pria
sociedade, nos termos da legislagSo em vigor.
filiagao e Central importa, automaticamente, em solidariedade da Cooperativa,
nos termos do C6digo Civil Brasileiro, limitada ao seu patrim6nio, em relagao ds
obrigaE6es pela participa9eo no Servigo de Compensa9ao de Cheques e Outros Pap6is,
As obrigag6es contraidas por movimentag6es na conta RESERVAS BANCARIAS,
acessada por meio do Banco Sicredi, e a utilizaeeo de linhas de liquidez, bem como
sobre os empr6stimos contraidos pela Central e pelo Banco Sicredi, com a finalidade
de financiar atividades dos associados da Cooperativa ou do conjunto das demais
S 6e A

filiadas.

5 7s A

integraeeo ao Sicredi implica, tambdm, responsabilidade subsididria da
Cooperativa, em relaCeo aos empr6stimos mencionados no 6 5e deste artigo, quando
os beneficidrios dos recursos forem associados de cooperativas singulares filiadas a
outras cooperativas centrais integrantes do Sicredi
5 8e A responsabilidade prevista no pardgrafo anterior somente podere ser invocada
depois de judicialmente exigida a da p16pria cooperativa a que estiverem associados
os beneficidrios dos recursos e a da respectiva Central.

6 99 A Central dever, supervisionar o funcionamento da filiada, com vistas ao
cumprimento da legislagao e regulamentageo em vigor e tamb6m das normas pr6prias
do Sicredi, podendo examinar livros e registros contibeis e outros pap€is, documentos
e informaq6es/dados relacionados com as suas atividades, e manter e disposigSo do
Banco Centraldo Brasil, ou mesmo encaminhar prontamente a este, se motlvos graves
areEA, os relat6rios4que decorrelRm da verl
ou urgentes

,Mil
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I

10- A corresponsabjlidade prevista nos Sg 6s e 7e deste artigo, mais as contribuig6es

financeiras destinadas aos fundos da sicredi Fundos 6arantidores, em conformidade
com os normattvos proprios, comp6em sistema de garantias reciprocas.

5 11. A Central Sicredi Sul/Sudeste como coordenadora das ag6es do Sistema em sua
area de atuaCao, bem como i Confederag5o Sicredi, formada pelas Cooperalvas
Centrais integrantes do Sicredi, ficam outorgados poderes de represehtagiio,
notadamente para tratativas junto a empresas e entidades, inclusive integrantes
do
pr6prio Sicredi, 6rgios e autoridades governamentais.

CAPiTULO II
DO OBJETO SOCIAL

Art.3e A Cooperativa tem como objeto social a realizagao de todas as
operaC6es
atrvas, passivas e acess6rias, pr6prias de cooperativas
de crddito, o estimulo a

formagSo de poupanga e a administraeeo dos recursos pertinentes
concesseo de
empr6stimos aos seu5 associados, podendo, inclusive,
obter recursos financetros de
fontes externas, obedecendo legislaCeo pertinente, aos
atos regulamentares ofjciais,
a este Estatuto e )s normas sist6micas.

i

i

5 1e A Cooperatjva ter6 o prop6sito, tamb6m, da educagao, formagao
e intormageo
para o seu quadro social, visando a fomentar
a expans6o do cooperativismo de cr6dito,
atendendo, entre outros, aos principios da mutualidade
e do de;envolvimento regronal
sustentdvel.

5 2e Em todos os aspectos de suas atividades serao riS.rosamente
observados
principios da neutralidade poli ca e indiscriminaCeo
religjosa, racial e social.

os

Art,49 A Cooperativa pode, ainda, nos limites da legislag5o,
regulamentageo e das
normas

sistemicas, participar do capital de outras empresas
ou entidades do Ststema,
assim como valer-se dos servigos da Central
e das demais entidades integrantes do
Sicredi, especialmente em relagao aquelas
atividades que possam ,el. org"nir"du. em
comum com o objetivo de ganho de escala

CAPITULO III
DOS ASSOCTADOS:

COMp.stgAo, coNDtcoES

DE ADM'SSAO, DtRE'TOS, DEVERES,
RESPONSABII.IDADES E FORMAS DE DESI.IGAMENTO
SeCSo I

Composigeo e CondiC6€s de Admissao

agricolas, pecu;rias ou extrativistas, ou se dediquem a operae6es de captura e de
transformacSo do pescado.

919 Podem tambem se associar; Cooperativa:

l.

empregados da pr6pria Cooperativa e pessoas fisicas que a ela prestem servl9o
em car6ter n5o eventual, equiparadas aos primeiros para os correspondentes efeitos
legais;

empregados e pessoas fisicas prestadoras de servi9o em car6ter nao eventual
is entidades associadas d cooperativa e;s entidades de cujo capital a cooperatlva
partrcrpe;

ll.

de
aposentados que, quando em atividade, atendiam aos crit6rios estatutSrios

lll.

associaeeo;

pais, c6njuge ou companheiro, viUvo, filho e dependente legal de associaclo
com o associado da
vivo ou de ex_associado falecido, desde que demonstrem o vinculo
Cooperativa;

lV.

pensionistas de associados falecidos que preenchiam as condigdes estatutarlas

V.

de associaqao;
mesmas ou
pessoas juridicas sem fins lucrativos, que tenham por objeto as
e as controladas por
correlatas atividades econdmicas dos associados pessoas fisicas

Vl.

esses associados; e

Vll.
I2s

pessoas iuridicas controladas por associados pessoas fisicas'

O nUmero de associados, salvo impossibilidade t€cnica de atendimento'

€

(vinte)
ilimitado quanto ao mdximo, nao podendo ser inferior a 20

deveri preencher e
juntamente com a inscrigao no Livro' Ficha de
assinar proposta de admiss:o, que,
admissao como
Matricula ou seu respectivo registro eletr6nico' conclui16 sua
e obrigag6es decorrentes desle
associado(a) e determinard a assunceo dos direitos

o(a) interessado{a)
5 3e Para fazer parte do quadro de associados,

Estatuto.

e nem nele poderao
5 4e Nao serao admitidos no quadro social da cooperativa
conselho de
p"rtan"a"r, al6m das hip6teses previstas na legisla9ao' a crit6rio do
Administraeao:

com qualquer empresa ou
aquele que tenha perdido o vinculo de emprego'
entidade integrante do Sicredi, por justa causa;
assumidas iunto a
ll - aquele que deixar de efetuar pagamento de obrigag6es causar-lhe-prelurzos
e cinco) dias'
Cooperativa por mais de 365 (trezentos e sessenta
ou passivam/ente
qualquer natureza, ou ainda, deixar de operar ativa

l-

de

coo-peratiw;
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lll - aquele que realizar movimentae5o de valores incompativel com sua capacidade
financeira ou atividades declaradas, quando evidenciado;
lV - aquele que prestar informag6es jnconsistentes, ou inveridicas, inclusive por mero
de documento pIblico ou particular, ou omitir informae6es cadastrais e/ou outras que
poderiam alterar as condiedes de associae;o.

Segao

ll

Direitos
Art. 6e Seo dlreitos dos associados:

l-

particjpar nas assembleias gerais, discutindo e votando os
assuntos que forem
tratados, bem como examinar e pedir informae6es relacionadas A documentaEio
dos
conclaves, prdvia ou posteriormente a sua realizaCeo;
ll - votar e ser votado para cargos eletivos na Cooperativa, observadas
as condigoes e
requisitos estaberecidos na legisracS0 apriciver, heste estatuto
e nos normarvos
internos;
lll - utilizar-se das operaC6es e servi9os oferecidos pela Cooperativa
e/ou pelo Sistema,
cuja remuneragS0 e pregos, quando nao definidos em normas
oficiais, serio fixados de
acordo com as regras aprovadas pela Cooperativa e/ou pelo
Sistema;

lv - propor ao conserho de Administrageo mudangas estatutdrias e normativas
Internas, bem como a adog5o de provid6ncias de interesse
da Cooperativa oU do
Sicredi, ihclusive em decorrencia de eventual irregularidade
verificada na gestdo da
Sociedade ou de infraCAo normativo_estatutjria cometida por
associado;
v - propor ao Conselho de Adminlstragao, previamente ir publicacao
do edital
convocageo da assembleia, medjante solicitagao
de 5% (cinco por cento)

de

dos

assocrados em pleno gozo de seus direitos sociais, quaisqUer
assuntos de interesse da

Sociedade para serem discutidos e deliberados
em assembleia geral;

Vl - ter acesso aos normativos internos da Cooperativa
e do Sistema, aprovados em

Assembleia Geralj

Vll - ter acesso, examinar e obter informag6es
sobre as demonstragoes financeras do
exerctcto a serem submetidas i assembleia geralj

Vlll - demitir,se da Cooperativa quando Ine convaer.

SeC;o

lll

Deveres

Art,

7e 55o d

craoos:
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vMr

l-

cumprir as disposig6es legais deste Estatuto, do contrato de trabalho em caso de
vinculo trabalhista e os demais normativos internos do Sistema, especialmente os que
decorrerem de deliberaC6es da assembleia geral, do conselho de AdministragSo, da
Diretoria Executiva e de outros colegiados deliberativos sistemicos, formalmente
instituidos, relativamente a mat6rias estrat6gico-corporativas de interesse do conjunto
das Cooperativas Singulares e respectivas Centrais integrantes do Sicredi;
ll - operar regularmente com a cooperativa, cumprindo pontualmente as obrigae6es e
demais compromissos assumidos com a cooperativa ou por meio dela, autorizando
ou qualquer
esta, nos casos de demissSo, eliminagSo ou exclusao, o Banco Sicredi
corrente ou
empresa do Sicredi em fazer os respectivos d€bitos em sua conta
poupan9a;

lll - integralizar as quotas-partes de capital de acordo com o prazo de subscrigao
suas Inlormaqoes
estabelecido na proposta de admissSo, e manter atualizadas as
cadastrais;
e com ela realizar suas
lV - preferencialmente, investir suas economias na Cooperativa
operag6es financeiras em geral;

por ela organizados' atividade
V - nao praticar, dentro da Cooperativa e nos eventos
que caracterize discrimina9ao de qualquer ordem;
por ela organizados' a neutralidade
Vt - manter, dentro da Cooperativa e nos eventos
comum ao qual
politica e ter Sempre em vista que a cooperaqao 6 obra de interesse
n50 se devem sobrepor os interesses individuais isolados'

Segeo

lv

ResPonsabilidades

Art.8e Os associados, sem emDarSo do

disposto nos 55 2q

e 3e deste

art'go'

.",p*d".subsidiariamentepe|asobrigag6escontraidaspelacooperativaperantedos
integralizadas e pelo valor
terceiros, at6 o limite do valor das quotas-partes
a sua participaqao'
prejuizos verificados nessas operag6es proporcionalmente

conformef6rmuIadecatcu|oaprovadape|aa55emb|eiagera|,perdurandoa
ou exclusao' at6 a data
,"spon."lifia"a" mesmo nos casos de demissao' eliminacao
que se oeu o
geral as contas do exercicio em
emoue forem aprovadas pela assembleia
desligamento.

SlgAresponsabi|idadedosassoc|ados,naformada|egis|agaoap|ic6ve|,somente
judicialmente exigida a da cooperativa' salvo nas
iooera se, invocada depois de
hipoteses dos Sg 2q e 3e seguintes'
at6 o limite do valor das quotas-partes
5 2e Os associados respondem solidariamente'
pela cooperativa
]ubscritas, pelas obrigag6es contraidas
"rn

l*:l'ul::.,1"-^ti:

partrclpal

AU/2
(
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ddbitos na conta de Reservas Bancdrias e os oriundos da utilazaceo de linhas de
liquidez.

5 3q De forma ilimitada, com o seu patrim6nio pessoal, respondereo os assoctaoos
que, por aeeo ou omissAo, dolosa ou culposa, causarem prejuizo material ou morat a
Cooperativa.
Sefeo

v

Formas de Desligamento
Subse9eo I

Demisseo

An.9s

A demissao do associado, que nAo

requerimento formal dirigido

i

poderi ser negada, ocorre

a seu pedido, em

Cooperativa.
SubseCio ll
EliminaCSo

Art. 10, A eliminaeeo de associado, de competencia e a crit6rio do Conselho

de

Administrac:o da Cooperativa, d6-se mediante termo motivado no Livro, Ficha de
Matricula ou em seu respectivo registro elet16nico, em virtude de:
|-

infraeSo a dispositivo legal, regimental ou regulamentar;

ll - infrageo a este Estatuto, especialmente em relagEo aos deveres de que (raram
os
incisos l, lll, lV, V e Vl do art. 7_o, e em relaceo ao inciso lt do referido artigo,
se o
associado deixar de cumprir pohtualmente as obrigag6es e demais compromtssos
assumidos com a Cooperativa at6 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias;

lll -

prdtica de atos que caracterizem gestao temerdria, enquanto consetheiro
de
administraceo, fiscal ou diretor.

I

1e Poder5o ser eliminados, tambdm, a critdrio do Conselho de Administraqro,
os
assoctados que exercerem qualquer atividade prejudicial e Cooperativa,
agirem com
md-f6, abuso de direito ou com o intuito de prejudicar a Cooperativa,
ou, ainda, que,
de qualquer forma, adotem medidas ou comportamentos em
conflito com a 6ttca. com
o vinculo societdrio ou com os interesses da Cooperativa e do
Sicredi.

I2e

A eliminagio serd precedida de notificageo ao associado para que
no prazo de 15
(quinze) dias apresente ao conserho de Administragao
as raz6es que, no seu entender,
desqualificam a infragSo ou o ato que fundamehtou a notificaqaoo conserho de
Admihistrageo, em igual prazo ou na primeira reunieo que se
seguir, aprectara as
raz6es apresentadas e comunicar6 ao associado a sua
deciseo, acolhendo as razoes
apresentadas ou eliminando-o do quadro soclal, na forma
desta Subsecao.

"*i'YUW4'"6

5 39 A Cooperativa comunicard a eliminaE:o ao associado dentro de 30

sua ocorrencia, pelo_meio apropriadt

(trintaldias de

c6pia do res
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termo, do que caberd, no mesmo prazor contado do conhecimento da notificagao de
eliminaCao, recurso com efeito suspensivo a primeira assembleia geral, pleito este que
deve ser dirigido ao Presidente do Conselho de Administragao da Cooperativa.
5 4e Quando algum conselheiro ou

diretor incorrer no disposto no inciso lll do caput

deste artigo, o Conselho de Administrageo, ap6s apuradas as infragoes, que constareo
de relat6rio especffico, notificard o investigado/infrator, podendo suspend€-lo ou
destitui-lo, conforme o caso. preventivamente das suas funC6es, enquanto perdurar a
investigagao, dando-lhe conhecimento das verificag6es feitas, para que no prazo
previsto no 5 2s deste artigo apresente suas raz6es de defesa, as quai5 serSo
apreciadas pelo Conselho em igual prazo ou em sua pr6xima reuniSo5 5p Caso o Conselho de Administraqao nao acolha as raz6es apresentadas ou entenda
que sao insuficientes, ou ainda que n5o esclare9am suficientemente os fatos apurados,
poder6 solicitar informaq6es complementares, fixando o prazo para sua apresentagSo,

e, ap6s anilise destas, dependendo da gravidade da infraeeo, advertir o infrator, ou
convocar assembleia geral ou reunieo do Conselho de Administrag:o para deliberar
sobre a sua destituigeo/ conforme o caso.

Subseceo lll
ExclusSo

Art, 11. A excluseo do associado ocorre em face de sua morte, da perda de sua
capacidade civil, se esta nao for suprida, ou por deixar de atender aos requisitos
estatutdrios de ingresso ou permanAncia na Cooperativa, nos termos do art 5e, 5 39,
deste Estatuto, ou ainda pela dissolugeo da pessoa juridica.

Par6grafo [nico. A alteraqeo das condig6es de admisseo posterior d associageo neo
ser; considerada perda de requisito estatutdrio de ingresso ou permanencla na
Cooperativa.

cAPiTULO lV
DO CAPITAI SOCIA!: FORMACaO E CONOIg6ES DE RETIRAOA

O capital social 6 ilimitado quanto ao mdximo e varidvel conforme o nimero
de quotas-partes subscritas, prevalecendo, quanto ao minimo, o valor de R510 000'00
(dez mil reais), devendo ser integralizado em moeda corrente

Art, 12.

(um Real)
5 1q O capital social d dividido em quotas-partes de valor de RS 1,00

S 2a Ao ingressar na cooperativa, e para nela permanecer, o associado deverd

subscrever e integralizar, no minimo, 150 (cento e cinquenta) quotas-partes

que solicitou demissSo do quadro social
E 39 A aprovaEio do reingresso do associado

serd ana

(Al/,
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demitiu, teri direito; readmjs$o de que trata este capitulo, devendo subscrever e
integralizar na forma prevista neste estatuto o mesmo ntmero de quotas-partes que
tinha quando de seu desligamento, devendo ainda ser atendidas as demais condiE6es
legais e estatutdrias de associag:o.

g 4s A assembleia geral, mediante proposig;o do Conselho de Administragao da
Cooperativa, e sem prejuizo das subscrig6es e integralizaC6es voluntdrias, inclusive
vinculadas e composigao do limite de crddito de cada associado, poderd, ainda,
estipular que, extraordinariamente, os associados subscrevam e integralizem novas
quotas-partes de capital, defanindo, inclusive, a forma, o valor e a periodjcidade das
subscriC6es e integralizae6es.

I5s

Nas integraliza96es de capital, salvo a descrita no 5 2s deste artigo, admitir-se-j a

subscrigao e integralizagSo mensal, a critdrio do Conselho de Administragao, inclusive
por meio de desconto em folha de pagamento ou d6bito em conta de dep6sitos.

S 6e A quota-parte e indivisivel e intransferivel a n5o associados, sendo que sua
subscrigao, realizageo/ transferAncia ou restituigeo ser6 registrada no Livro, Ficha de
Matricula ou em seu respectivo registro eletr6nico, observando-se que nenhum
associado poderi deter mais de 1/3 {um tergo) do total das quotas.
5 7e As quotas-partes do capital integralizado respondem sempre como garantia pelas

obrigag6es que o associado assumir com a Cooperativa, sendo vedado dd-las em
garantia para terceiro5.

I8q

Nos casos de demissao, eliminageo ou exclusao, restituir-se-6 o caorral
integralizado, acrescentadas as sobras ou deduzidas as perdas do correspondente
exercfcio social, observado o disposto no Capitulo lX deste Estatuto Social.
5 9e A restituigeo de que trata o pardgrafo anterior ser6 feita em at6 30 (trinta) dias
apos a aprovagao, pela assembleia geral, do balango do exercicio financeiro em que
ocorreu o desligamento, admitido o parcelamento do pagamento pela Cooperativa, a

iniciar no mesmo prazo, em at€ 5 (cinco) anos, a criterio do Conselho de
Administrageo, ponderadas, para tanto, as condigoes financeiras e patrimoniais da
Cooperativa, respeitando como parametros especiais o nivel de reservas da Sociedade
e o enquadramento desta em todos os limites patrimonjais exigidos pela legislageo em
vigor.

5 10. As parcelas de que trata o pardgrafo anterior, a contar da data da pnmerra
liberagSo e at6 o dia em que forem colocadas; disposiEao do interessado, sereo
atualizadas mediante utilizagao de indexador a ser definido pelo Conselho de
Administrageo da Cooperativa, respeitada a indicaCeo sistemica.
5 11. O Capital Social poderd ser restituido ao associado desligado, antes da realizaCeo
da assembleia geral referida no 5 9e deste artigo, desde que:
|-o

ll

resultado parcial do exercicio em que se der o desligamento apresente sobrasj

n;o exi

a compensar co

UW
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lll -

sejam ponderadas as condig6es iinanceiras e patrimoniais da Cooperativa,
respeitando o enquadramento desta em todos os limites patrimoniais exigioos pera
legislaceo em vigor.

I

12. O associado, pessoa fisica, que atingir a idade de 70 anos e, cumulativamente,
integrar o quadro social da Cooperativa hd, no minimo, 20 (vinte) anos ou aposentarse por invalidez, pode16, excepcionalmente, submeter ao Conselho de Administragao
solicita9eo de retirada de parte de seu capital social, mantendo a sua condigeo de
associado, com o minimo de quotas-partes estabelecido no 5 2p deste artigo.
Caso a Cooperativa tenha, em 31 de de2embro do ano ante or, reservas
constituidas que correspondam a no minimo 100% (cem por cento) dos requerimentos
de capital estabelecidos pelo Banco Central do Brasil nesta mesma data base, excluidos
os valores dos aportes dos Fundos Garantidores, de qualquer modalidade, poder6 o
Conselho de AdministraEeo, excepcionalmente, autorizar a baixa parcial nos casos
fortuitos ou de forga maior, bem como flexibilizar os crit6rios de retirada parcial

$ 13.

estabelecidos no 912 acima, mantendo a condig5o de associado com o minimo de
quotas-partes estabelecida no S 2e deste artigo.
casos de desligamento do associado, a Cooperativa podera promover a
imediata compensag;o entre o cr6dito decorrente do valor de sua quota-parte de
capital, e do valor total do ddbito existente junto; Cooperativa; os assumidos pela
cooperativa em seu nome, bem como aqueles que o associado tenha asslimido com

5 14. Nos

terceiros mediante a corresponsabilidade da Sociedade.

I

15. Ocorrendo a compensagao citada no parigrafo anterior, a responsabilidade do
associado desligado da cooperativa perdura16 at6 a aprovagSo de contas relativas ao
exercicio em que se deu seu desligamento do quadro social.

devolue5o de que tratam os !5 12 e 13, se aprovada pelo Conselho de
AdministraeSo da cooperativa, dar-se-6 a crit6rio do colegiado, ponderadas, para
tanto, as condig6es financeiras e patrimoniais da Cooperativa, respeitando como
paremetros especiais o nivel de reservas da Sociedade e o enquadramento desta em
todos os limites patrimoniais exigidos pela legislagao em vigor, sendo ainda admitido o
parcelamento do pagamento pela Cooperativa.

516. A

5 17. As quotas-partes do capital integram o patrim6nio da sociedade Cooperativa e
nao podem ser utilizadas para o adimplemento de obri8ag6es do associado com
terceiros, enquanto perdurar o vinculo societirio com a Cooperativa.
S 18. Caso o associado nio cumpra pontualmente as obrigag6es assumidas com a
Cooperativa, poderi o Conselho de Administragao ou a Diretorla Executiva,
excepcionalmente, autorizar que os valores devidos por aquele sejam compensados
com as suas respectivas quotas-partes, mantendo a sua condiEao de associado com o

AH

rtes estabelecido no 5 2e d

minimo d

l''tr'
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CAPiTULO V
DA ASSEMELETA GERAL: DISPOSI9OES GERAIS, ASSEMBLEIA GERAI. ORDINARIA

E

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Segao I

Disposig6es Gerais

Art. 13. A assembleia geral d o 6rg50 supremo da Cooperativa e, dentro dos limites da
lei e deste Estatuto, tomari toda e qualquer decis5o de interesse da Sociedade, sendo
que as deliberatdes vinculam todos, ainda que ausentes ou discordantes.
assembleias gerais serao normalmente convocadas pelo presidente do
Conselho de Administrageo, mediante edital, com antecedencia minima de 10 (dez)

Art. 14. As
d

ias.

S 1s A convocagao poderd tamb6m ser feita pelo Conselho de AdministraeSo ou pelo
Conselho Fiscal, ou, apds soiicitagao nao atendida no prazo de 5 (cinco) dias, por 1/5

(um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, hip6tese em que
pelo menos 4 (quatro) dos requerentes devem assinar o edital convocat6rio.

5 29 No edital, que deverd ser devidamente afixado em

locais visive's das
dependCncias mais comumente frequentadas pelos associados, publicado em jornal e
remetjdo aos associados por meio de circulares, constarao:

l-

a denominagao da Cooperativa, seguida da expressSo "Convocagao de Assembleia
Geral" {Ordinrria e/ou Extraordiniria, conforme o caso);

ll - o dia e a hora da assembleia, assim como o endereeo do local de sua

realizageo,

que, salvo motivo justificado, serd o da sede social;

lll - a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificaCdes e, em caso de reforma
de Estatuto, a indicaceo da mat6ria;
lV - o n[mero de associados existentes na data de sua expedig5o, para efeito de
quorum de instalaCSo;

V

-

local, data, nome, cargo/fun95o

e

assinatura(s) do(s) responsdvel(eis) pela

convoca96o.

5 39 As assembleias gerais podereo realizar,se em segunda ou terceira convoca96e5,
no mesmo daa da primeira, com intervalo minimo de 1 (uma) hora entre cada
convocagao, desde que assim conste expressamente do edital.

Art. 15, O qu6rum de instalageo, apurado pelas assinaturas no Livro de presencas, serd
o seguinte:
|-

ll-

2/3 (dois tergos) do nimero de associados, em primeira convocaeao;
metade mais 1

associados em segunda co

U/,j)
n

/,

ff ../,'

,.

-

. .cla5sifi(a(eo

da Informa(Ao Uso Inrerno

/

lll - 10 (dez)associados, em terceira e Ultima convocagao.
Paragrafo onico. O qu6rum de instalagSo deverd observar o n(mero de convocaedes
adotado no edital.

Art. 15. As

assembleias gerais sereo dirigidas pelo Presidente do conselho de
Administragao, auxiliado pelo Vice-Presidente ou, na ausencia deste, por outro
conselheiro de administragao, que secretariare os trabalhos.

I

19 Na aus6ncia do Presidente do Conselho de Administrageo, assumire a presid€ncia

da assembleia o Vice-Presidente, que convidare um conselheiro de administrageo para

secretariar os trabalhos.
E 2e Quando a assembleia geral nao

tiver sido convocada pelo Presidente do Conselho
de Administrageo, os trabalhos serao presididos e secretariados por associado
escolhido na ocasiSo e secretariados por outro, compondo a Mesa os principais
interessados na convocagSo.

Art, 17. Os ocupantes de cargos sociais, bem como quaisquer outros associados n5o
poderao votar nas decis6es sobre assuntos que a eles 5e refiram direta ou
indiretamente, mas nao ficareo privados de tomarem parte nos respectivos debates.

An. 18. As deliberag6es nas assembleias gerais, realizadas em votageo aberta salvo
decis;o em contrerio da pr6pria assembleia, sereo tomadas por maioria simples,
exceto quanto As mat6rias de competCncia exclusiva da assembleia Seral
extraordin6ria, para cuja validade se requerem os votos de 2/3 {dois tergos) dos
associados oresentes.

Par6grafo inico. As deliberag6es e demais ocorrencias substanciais nas assembleias
constareo de atas, aprovadas e assinadas pelo Presidente da assembleia e pelo
secretdrio dos trabalhos, bem como por uma comissao de 5 (cinco) associados
indicados pelo plenirio, e por quantos mais desejarem fazC-lo.

Art. 19. A assembleia geral poder, ser suspensa, admitindo-se a continuidade em data
posterior, desde que precedida da publicaCao de novo edital de convocagSo,
determinando a data, a hora e o local de prosseguimento da sessSo, respeitados o
qu6rum legal, assim na abertura como no(s) reinicio(s) dos trabalhos, e a ordem do dia
constante do edital, tudo devidamente registrado em ata.

Parigrafo Unico. A publicaceo do edital de convocaceo referida no caput serd
dispensada quando o lapso temporal entre a suspensao e o reinicio da sessao n5o
possibilitar o cumprimento do prazo legal exi8ido para aquela publicaCao.

SegSo

Qld/J
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ll

Assembleia Geral
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Art.20. A assembleia geral ordin6ria realizar-se-6 obrigatoriamente uma vez por ano,
no prazo legal, deliberando sobre os seguintes assuntos, mencionados na ordem do
dra:

l-

presta9So de contas dos 6rg:os de administragSo, acompanhada dos pareceres do
Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:
a) relatorio de gesteoj

b) balangos dos dois semestres do correspondente exercicioj
c) demonstrativo das sobras ou perdas.

ll -

destinagao das sobras ou rateio das perdas decorrentes da insuficiancia das
contribuiEdes para cobertura das despesas da Sociedade, deduzindo-se, no primerro
caso, as parcelas para os fundos estatutdriosj

lll - eleigSo dos componentes dos conselhos de admjnistragSo

e fiscal;

lV - fixageo, por ocasiSo da eleiCeo e sempre que prevista alteraeeo, do vator oos
hon016rios, das c6dulas de presenga e das gratificag6es dos membros dos Consetnos e
da Diretoria;
V - quaisquer assuntos de interesse social, inclusive propostos na forma do inciso V, do

art.6e, deste Estatuto, excluidos os de competencia exclusiva da assembleia geral
extraordiniiria.
Pardgrafo inico. A fixagao dos valores previstos no inciso lV deste artigo deve seguir os
normativos internos vigentes, apliciveis : Cooperativa.

Seteo

lll

Assembleia Geral Extraordini.ia

Art.21. A

assembleia geral extraordiniria realizar-se,j sempre que necessano e
poderd deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, inclusive os propostos na
forma do inciso V, do art.59, deste Estatuto, desde que mencionado no edital de
convocaeeo.
Par6grafo inico.

E

de sua competencia exclusiva deliberar sobre as seguintes mat6rias:

l- reforma do Estatuto

Social;

ll - fusao, incorporagSo ou desmembramento;

lll - mudanga do objeto da Sociedade;
lV - dissolugSo voluntdria da Cooperativa e nomeageo de liquidante (s)j
V - contas do liquidante;

necessanas,

M4i7
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CAPITUtO VI
DO PROCESSO ELEITORAL

An.22, O processo eleitoral

obedecerd ao disposto no presente Estatuto e nos
normativos internos, sendo conduzido por uma Comisseo Eleitoral constituida
especificamente para essa finalidade, a cada pleito, por deliberagao do Conselho de
AdministragSo da cooperativa, assegurada a sua autonomia e a sua independAncia,
reportando-se operacionalmente ao mesmo colegiado.
5 1e A Comissao serA designada pelo Conselho de Administra9So com a anteced€ncia
minima necessdria para atender a todos os prazos indispens6veis organizacao do
processo eleitoral.

i

A comissao seri composta por, no minimo,03 (tr6s) membros, sendo integrada
por associados que n5o componham a nominata de candidatos, n5o tenham sido
eleitos para os mandatos estatutdrios vigentes e nem sejam c6njuge, companheiro (a),
parentes at6 2'(segundo) 8rau, em linha reta ou colateral, dos candidatos ou dos
ocupantes de mandatos em curso.

I2e

I3s

Caberd

i
i

Comissao verificar o atendimento aos requisitos legais e estatuterios
candidatura aos cargos eletivos e outros aspectos relacionados ao

necessSrios
processo eleitoral.

5 49 Eventuais dificuldades, diverg6ncias e problemas vinculados ao processo eleitoral
sereo avaliados e resolvidos pela comisseo e, se for o caso, merecerao parecer a ser

apresentado por ocasi5o da realizagao da Assembleia.

CAPITUTO VN
DA ADMINISTRACAO

Seceo I

Conselho de Administragao

Art.23. A Cooperativa terd um Conselho de Administra9eo,6rgeo de

deliberagSo
(tr6s)
conselheiros,
colegiada, composto por um Presidente, um vice-Presidente e 03
para
a candidatura e exercicio do cargo, sem prejuizo
constituindo condig6es bisicas
do atendimento dos requisitos complementares previstos nos normativos internos:
| - n50 manter vinculo empregaticio com qualquer entidade integrante do Sicredi, ou
ainda, com membro dos conselhos de administr4€o, fiscal ou da Diretor9lxecutiva

'ff*'gtp_*,{\
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It- n5o ser c6njuge ou companheiro(a), nem possuir parentesco ate

29 (segundo)grau,

em linha reta ou colateral, com integrantes dos Conselhos de AdminlstracSo e Fiscal e
da Diretoria Executiva;

lll - neo ser, simultaneamente, empregado ou administrador ou deter participa(eo em
empresa que, por suas atividades, seja considerada como concorrente de qualquer das
entidades integrantes do Sicredi ou de cujo capital estas participem;
lV - n6o

ter exercido ou estar exercendo cargo ou fungeo politico-partid6rios, no {ltimo
exercicio civil;
V - reunir a qualificagSo profissional exlgida para o cargo, nos termos da legisla9So
vigente e em conformidade com os normativos internos, compativel com a
complexidade das atividades inerentes;
Vl - n5o se ter valido de sucessivas renegociac6es de dividas na Cooperativa ou em
outra entidade integrante do Sicredi, ou ter registro negativo em quaisquer banco de
oaoos;

Vll - neo responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador,
por pendencias relativas a protesto de titulos, cobrangas judiciais, emissao de cheques
sem fundos, inadimplemento de obrigag6es e outras ocorrancias ou circunstancias
an,logas, inclusive em qualquer entidade integrante do Sicredi;

Vlll - n5o ter, por dolo ou culpa, praticado irfegularidade que tenha causado prejuizo
ou desgaste e imagem do Sicredi em qualquer das entidades integrantes do Sistema;
lX- ter operado assiduamente e regularmente com a Cooperativa nos dois riltimos
exercicios sociais (ser associado ativo) e ter participado regularmente das assembleias
e dos eventos decorrentes do processo de organizagSo e mobilizaCSo do quadro social;
X - ter participado, no exercicio imediatamente anterior, ou participar, na primeira
oportunidade ap6s a assembleia de elei95o, dos cursos e outros evenros oe
capacitageo e reciclagem programados pelo Sistema, conforme a natureza do cargo ou
da funCSo, sem prejuizo do comparecimento a todos os demais eventos que vterem a
ser direcionados para os conselheiros no periodo do seu mandato;

Xl - ter disponibilidade de tempo para o integral cumprimento das incumbancias
estatutarias e legais, sendo vedada a acumulageo com outro cargo ou fungeo (eletivos
ou neo), que requeira dedicageo incompativel com a responsabilidade na Cooperativa;
Xll - possuir certificaCeo do Programa Crescerj

Xlll - possuir capacitagao tdcnica compativel com as atribuig6es do cargo para o qual
foi eleito, comprovada com base na forma9eo acadCmica, experi€ncia profissional ou
em outros quesitos julgados relevantes, por interm6dio de documentos e declaraeeo
firmada pela cooDerativa.
XIV - atender aos de

vn
.

/

!s requisitos decorrentes da leeislac;o
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51e A

eleieeo para o Con5elho de Administra9eo requer chapa(s) completa(s),
inscrita(s) na sede da Cooperativa at6 20 {vinte) dias antes da data de realizagao da
assembleia geral, devidamente homologada(s) pela Comissao Eleitoral de que trata

este Estatuto.

I

2s N5o podereo candidatar-se a cargos sociais ex-empregados demitidos por justa
causa, nem os conselheiros e diretores que estelam submetidos a investigaeao interna
para apurar violae6es as normas legais ou sistemicas no curso de seu mandato ou que,
pelas mesmas raz6e5, tenham sido destituidos ou renunciado ao cargo para o qual
foram eleitos.

I3e

seri de 4 {quatro) anos, com renovaCeo de no minimo 1/3 (um tergo)
dos integrantes ao final de cada periodo, sendo que os eleitos permanecerSo em
exercicio at6 a posse dos sucessores, permitido a estes, desde a eleiceo, o
O mandato

acompanhamento pleno da participagSo remanescente dos sucedidos-

5 4e Nas licenCas, ausCncias, suspens6es ou impedimentos tempordrios inferiores a
120 (cento e vinte) dias, o Presidente do Conselho de Adminjstrageo seri substituido
pelo Vice-Presidente; este, por um conselheiro designado pelo pr6prio Colegiado.
Verificando-se a um s6 tempo as faltas do Presidente e do Vice-Presidente, o Conselho
indicard substitutos, dentre seus componentes.
5 5s Ocorrendo vacancia do cargo de Presidente e/ou do Vice-Presidente do Conselho

de AdministraCSo, os conselheiros, dentre eles, designarSo sucessor (es), devendo a
primeira assembleia que se seguir eleger novo (s) ocupante (s) para referido (s) cargo
{s), confirmando ou n5o o (s) designado (s), sendo que o {s) eleito (s) cumprird (ao) o
tempo remanescente do (s) mandato (s) do Presidente e/ou Vice-Presidente sucedido
(s). Reduzindo-se o nUmero de membros do Conselho a menos de 2 (dois), excetuando
o Presidente e Vice-Presidente, devereo 5er eleitos novos componentes em at6 90
(noventa) dias, que preencher;o o tempo faltante da gest;o.
5 6e Constituem, entre outras, hip6teses de vacSncia do cargo eletivo:
|-a

perda da qualidade de associado;

ll - o neo comparecimento, sem justificageo pr6via, a 2 (duas) reuni6es consecutivas ou
a 4 (quatro) alternadas, no curso de cada ano civil. Caberi ao Conselho de
Administrageo decidir acerca da procedencia da justificativa;

lll - a morte, a ren0ncia e a destituigeo, a qualquer tempo, na forma da legislaeeo em
vigori
lV - as licenCas, ausencias, suspens6es ou impedimentos iguais ou superiores a 120
(cento e vinte) dias;

V - o patrocinio, como parte ou procurador, de medida judicial contra a propria
Cooperativa ou qualquer outra entidade integrante do Sicredi durante o mandato/
dato;

ClassificaC:o da anformaCao: Uso lnterno
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Vl - tornar-se o detentor inelegivel na forma da regulamentageo em vigor, ou n;o mars

reunir as condig6es b;sicas para o exercicio de cargo eletivo nos termos deste
Estatuto.

I7s

Na hip6tese de o conselheiro ser indicado como candidato a cargo politicopartid;rio, deveri apresentar pedido de rendncia ao cargo eletivo na Cooperativa em
at6 48h {quarenta e oito horas) ap6s a data da convengSo do partido em que
confirmada a indica9eo, sob pena de vacencia do cargo.

I

8e Para os efeitos deste Estatuto, entende-se por cargo politico-partiddrio:

| - Posto eletivo - aqueles agentes politicos investidos em seus cargos por meio de
processos eleitorais (Vereador, Prefeito, Deputado Estadual e Federal, Senador,
Governador. Presidente da Rep0blica), conforme a legislagao eleitoral e constitucional
vrgente;

ll - Membro de

executiva partiddria - as pessoas que, filiadas a um determinado
partido, sSo eleitas para ocupar cargos executivos no partido. Em geral s5o eleitos na
"convenCSo" do partido, assumindo funC6es de Presidente, Vice-Presidente, Secretdrio
e Tesoureiro ou cargos equivalentes, conforme a regulamentageo p16pria do partidoj

lll - Posto nomeado, designado ou delegado

aqueles agentes politicos investidos em
seus cargos por nomeaCao, designagao ou delegacSo (Ministros de Estado, Secretdrios
Estaduais e Municioais).

Art.24.

-

O Conselho de Administrageo rege-se pelas seguintes normas:

l-

reUne-se, mensalmente de forma ordin6ria, e extraordinariamente sempre que
necessdrio, por convocaCao do seu Presidente, da maioria do pr6prio Colegiado, ou,
ainda, por solicitaCSo do Conselho Fiscal;

ll - delibera, validamente, por maioria simples de votos, presente a maioria dos

seus

componentes, reservado ao Presidente o voto de desempate;

lll - as delibera96es do Colegiado e as demais ocorrencias substanciais nas reuni6es
constarao de atas, aprovadas e assinadas pelos membros presentes, de cujo conteudo
o Presidente do Colegiado deveri tambdm dar pronto conhecimento ao Conselho
Fiscalda Cooperativai

S 1e A

convocageo das reurii6es
preferencialmente, por escrito.

do

Conselho

de

Administrac5o dar-se-e,

5 2e

Nenhum conselheiro poder6 participar de discuss6es e deliberaC6es que
envolverem transag6es financeiras ou quaisquer outras mat6rias que impliquem
conflito de interesse pr6prio, ou que digam respeito a seus parentes ate 2e (segundo)
grau, em linha reta ou colateral, c6njuge, companheiro {a)ou empregados.

Art. 25, Al6m de outras atribuiG6es decorrentes da Iegislageo e deste Estatuto,
compete ao Conselho de Administ
detalhamento pre
,o
normativos

WJ

-
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| - fixar a orientaCSo geral dos neg6cios da Cooperativa, respondendo pelo processo de

gesteo estrat6gica do empreendimento, realizando o acompanhamento da execuC;o e
o cumprimento do planejamento por ele aprovado;

ll

-

acompanhar e supervisionar o desempenho da Diretoria Executiva da Cooperativa
em face dos objetivos e metas definidos para a Sociedadej

lll -

aprovar normativos de sua competAncia, que

n:o

podereo contrariar

as

disposig6es dos normativos internos;

-

nomear e destituir os membros da Diretoria Executiva, bem como fixar suas
atribui96es e compet€ncias e a remuneragao indjvidual dos Diretores, observadas as
disposie6es contidas no estatuto;

lV

V - autorizar a contrataceo de operag6es de crddito com institui9oes financeiras,
destinadas ao financiamento das atividades dos associados. obedecido o disDosto nos
normativos internos;

Vl - deliberar acerca do pagamento da remunera!5o anual sobre as quotas-partes de
capital, estipulando a remonerae5o, nos termos da legislag6o em vigor;
Vll - encaminhar

i

assembleia geral proposta para a aquisig5o, alienaCSo, doa!5o ou
oneraeao de bens im6veis da Cooperativa, classificados como n5o circulantes;

Vlll - examinar e apurar as denUncias de infrag6es praticadas no 6mbito da Sociedade,
inclusive as que lhes forem encaminhadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho
Fiscal, e determinar a aplicagao das penalidades cabiveisi
lX X-

deliberar sobre a eliminageo de associados;
deliberar sobre a convocaGao de assembleia geral;

Xl - autorizar, previamente, participag6es de capital em outras empresas ou entidades,
atendidos os prop6sitos sociais da Cooperativa e respeitadas a legislag5o vigente e as

deliberag6es e orientag6es sist6micas a respeito;

Xll - autorizar a alteraEao do endereeo da sede, dentro do mesmo municipio, bem
como a abertura, o fechamento, a transferencia ou a mudanga de enderego das
demais dependencias da Cooperativa, nos termos da legislaCeo vigente;
Xlll - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, a legislaeeo e os normativos internosi

XIV - manifestar-se sobre
exercicio;

o relatdrio da

administra9ao

e prestaeSo de contas

do

XV - escolher e destituir os auditores externos, observadas as diretrizes sistemicas;

XVI - deliberar sobre assuntos especificos de interesse da Cooperativa, bem como
sobre os casos omissos e todas as demais atribuic6es orevistas neste Estatuto Social e
na legislagao
at6 poslerior de
assembleia geral.
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Art.27.

O Vice-Presidente do Conselho

substituiri o presidente do Conselho nas

suas

licengas, ausencias, suspens6es ou impedimentos, inclusive nas assembleias terars e
reuni6es das sociedades de cujo capital a Cooperativa participe.
SegSo

ll

Diretoria Executiva

Art.28. A Cooperativa ser6 gerida por uma Diretoria Executiva, a quem compete a
pr6tica dos atos e operaq6es relacionados aos fins de interesse da sociedade,
composta por no minimo 2 (dois) Diretores, sendo um Diretor Executivo e um Diretor
de Opera!6es, e no miximo 3 (trCs) Oiretores. sendo um Diretor Executivo, um Diretor
de Operaedes e um Diretor de Ne86cios.

51e

Os Diretores sereo nomeados pelo Conselho de AdministraE5o em at6 90
{noventa) dias ap6s o t6rmino do mandato ou de vacancia do cargo dos Diretores, e
exercerSo as fung6es previstas neste Estatuto.
S 2e Ocorrendo a nomeaeeo de somente

2 (dois) Diretores, as fung6es do cargo n5o
ocupado serSo exercidas cumulativamente pelos Diretores, conforme deliberageo do
Conselho de Administragao, observadas as restrig6es legais e normativas.

5 3s O mandato serd de 4 (quatro) anos, sendo que os nomeados permanecerSo em
exercicio at6 a posse dos sucessores. Poderao tamb6m ser reconduzidos da mesma
forma e prazo ou, a qualque. tempo, destituidos pelo Conselho de Administrag5o.
5 4s A Cooperativa ser; representada, em Juizo ou fora dele, ativa e passivamente,
ressalvado o disposto no inciso Vlll do art. 26, obrigatoriamente:
|-

por 2 (dois) Diretores em conjunto;

ll - por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especificos,
devidamente constituidoj

lll - por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especificos.

5 5e Excepcionalmente, a

representageo da Cooperativa ser; vdlida mediante a
assinatura de apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, nos seguintes casos.
perante os 6rg5os piblicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades
de economia mista;
|-

ll - na outorga de documentos para representagao da Sociedade em julzo, incluindo

a

nomeageo de prepostos e advogados;

lll - em casos de licenca inferior a 120 (cento e vinte) dias que implique a ausencia

da

pluralidade de Diretores e de vacAncia n5o suprida.

Art. 29. Para estarem aptos para o exercicio do cargo de Diretor, os candidatos
deverSo possuir as condiC6es descritas no art. 23, incisos I a Vlll e XlV, al6m do 5 2e,
asstm como
rido artigo.

f"
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Pardgrafo Unico. Na hipdtese de o Conselho de Administraleo designar outros
membros para funeOes de natureza auxiliar, definiri para cada qual, com registro em
ata. as Dertinentes incumbCncias.

Art.26, Ao Presidente do Conselho cabem, dentre outras, as seguintes atribuig6es,
observado o detalhamento previsto em normativos internos do Sicredi:

l-

supervisionar as atividades da Cooperativa, inclusive quanto ao cumprimento das
normas aplicdveis, coordenando a aceo da Diretoria Executiva;

ll -

a

implantaCeo dos programas de organizagSo do quadro social,
desenvolvimento e gestSo do Sicredi, a fim de garantir a continuidade do neg6cio e a
formagSo de novas lideranlas cooperativistas;

liderar

lll - acompanhar a

execueSo dos planos de trabalho relativos, especificamente, ao

desenvolvimento da Cooperativa;

-

submeter ao conselho de Administracio propostas de normativos internos,
observadas as diretrizes sist€micas;

lV

V - levar i apreciaceo do Conselho de Administrageo o plano de trabalho, anual ou
plurianual, bem como propostas orgament6rias, acompanhando a sua execug5o;
Vl - apresentar ao Conselho de AdministragSo e, em nome deste, ; assembleia geral,
reiat6rio anual das operae6es e atividades da Cooperativa, acompanhado do balanco,
da demonstragao de sobras e perdas e do parecer do conselho Fiscal e da auditoria
independente, al6m de outros documentos e informat6es que se fizerem exigiri
Vll - selecionar os Diretores, dentro ou fora do quadro social, obedecida a compet6ncia
especial do Conselho de Administrag5o;

Vlll - representar institucionalmente a Cooperativa, nas mat6rias estrategicocorporativas perante o Sistema, e tamb€m nas assembleias gerais e reunides das
sociedades de cujo capital a Cooperativa participe;

-

participar de congressos, semindrios e outros eventos como representante
institucional da Cooperativa, podendo ser substituido pelo Vice-Presidente ou por

lX

outro conselheiroj

- atentar para o bom desempenho do Conselho de Administraq5o, convocando

X

e

coordenando as suas reuni6es;

Xl

-

avaliar de forma sistematizada

o atendimento prestado ao quadro social

nas

dependencias da Cooperativa, visando garantir a satisfageo e a qualidade dos servigos
prestados aos associados;

xll -

aplicar as penalidades que forem estipuladas pela assembleia geral ou pelo
Conselho de Administraceo:
Xlll - indicar um secret6rio para lavrar ou coordenar a lavratura da ata oas
Serais e das

A//\"P
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bleias

s

graduageo em curso superior e, comprovadamente, no conjunto, deter pleno dominio
sobre as atividades e conhecimento compativel com a complexidade das atividades

inerentes, al6m de conhecer, cada qual, em profundidade,

sistema financeiro, sem prejuizo

do

o

funcionamento do

atendimento dos requisitos sistemicos

complementares previstos nos normativos.

Art.30.

Cabe a Diretoria Executiva, sem prejuizo das incumbencias previstas em
legislagao e em normativo interno:
| - administrar operacionalmente a Cooperativa, atendendo seu objeto, as orientaC6es

emanadas da Assembleia Geral, do Conselho de Administrageo e das diretrizes e
estrat6gias corporativas do Sicredi;

ll - cont.air obrigag6es, transigir, firmar acordos em processos judiciais, acordos

ou

convenc6es coletivas, ceder e empenhar ou renunciar direitos, bem como acompanhar
o estado econ6mico-financeiro da socjedade, observado o disposto neste Estatuto;

lll -

nomear procuradores, fixando-lhes, em instrumento de mandato hdbil,
atribui96es, altadas e responsabilidades e forma de representaqSo, que poder6 ser
isolada ou em conjunto, nos limites deste Estatuto. O! instrumentos de mandato
deverao ter poderes minimos necessirios para prdticas de atos especificos e por prazo
determinado, salvo os que contemplam os poderes da cldusula ad judicia, que poderio
ser outorgados por prazo indeterminado de validade.

lV - firmar todos os documentos, inclusive contratos e escrituras publicas, e romar
quaisquer outras providencias com vista i concretizagao e ; execugao da aquisieio,
alienaeSo, doageo ou oneragao, conforme o caso, de bens m6veis ou imdveis da
Cooperativa, observado o disposto no presente Estatuto;
V - autorizar e formalizar a alienagao ou oneragio de bens im6veis classificados como

circulantes da Cooperativa,

e tomar quaisquer outras providencias com vista

a

concretizaCeo de tais neg6cios;
Vl - elaborar o planejamento estratdgico e financeiro. em conformidade com a diretriz
sistCmica e as definidas pelo Conselho de Administragio, e responder por sua
execucao;

Vll

-

implementar as normas de controles internos das operag6es e serviCos,
verificando rotineiramente o estado econ6mico-financeiro da Cooperattva e o
desenvolvimento das operagdes e atividades em geral;

Vlll

-

examinar os planos de trabalho e respectivos orCamentos, acompanhando
mensalmente a sua execuCao, informando sobre o estado econdmico e financerro oa
Cooperativa e o desenvolvimento das operae6es e atividades em geral;
lX

-

X-

decidir sobr

responder, formalmente, pelas responsabilidades indicadas perante os orgaos
reguladores e fiscalizadores;

efr^
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Xl - cumprir e fazer cumprir os apontamentos e orientag6es t6cnicas de auditoria e
controles internos, visando d seguran9a e ao respeito aos normativos internos e
oficiaisj
Xll - decidir acerca da concessio de qualquer modalidade de doageo de bens m6veis,
contribuigeo ou auxilio, independentemente de beneficidrio e valor, de acordo com as
diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrageo;
Xlll - cumprir e fazer cumprir os normativos internos;
XIV - responder por todas as demais atividades p16prias da administraeSo ordinSria da

Cooperativa.

Art,31. Aos membros da Diretoria Executiva cabem as seguintes atribuig6es, dentre
outras, observados o 6 2e do art.28 deste Estatuto e o detalhamento previsto em
normativos internos do Sicredi:
|-

Ao Diretor Executivo:

a) fomentar e aooiar o relacionamento das 6reas executivas com os conselhos de
AdministraeSo e Fiscalda Cooperativa, subsidiando e apoiando os trabalhos;
b) prover recursos e garantir a implantaeSo e acompanhamento dos programas sociais
do sicredi na drea de atuagao da cooperativa;
c) responder pelos planos de expansao e atividades da cooperativa, de acordo com o
potencial de mercado, sempre primando pelo desenvolvimento sustentevel e s6lido;

d) coordenar e acompanhar a execucao do oreamento da Cooperativa a partir das
dekberag6es do Conselho de Administra!5oi

e) responder pela gestao do desempenho e acompanhamento dos resultados

da

Cooperativa, primando pelo atingimento pleno das metas acordadas no planejamento
anual da CooDerativa, al6m de monitorar e intervir em unidades de atendimento,
conforme o planejamento econ6mico e financeiro da cooperativa.

f)

responder, formalmente, peias responsabilidades indicadas perante os 6rBeos

reguladores e fiscalizadores;

g)elaborar e encaminhar ao Conselho de Administragao, por meio do Presidente, para
apreciaceo, o plano de trabalho, anual ou plurianual, bem como propostas
orcamentdrias, impiementando a sua executeo;
ll - Ao Diretor de Operag6es:
pelos

a) responder pelas anilises gerenciais sobre as demonstrag6es financeiras,
controles contdbeis e tributirios e os indicadores de desempenho da Cooperativa;

b) responder pelas atividades de controles internos, compliance e riscos, bem como
iseo e assegurar o respeito ;s
encaminhar llprovidencias no processo d{\up
normas inte
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c) responder, formalmente, pelas responsabilidades indicadas perante os orB;os
reguladores e fiscalizadores.

lll - Ao Diretor de Neg6cios:
a) elaborar e responder pela implementaeeo do planejamento tdtico para as carteiras
de produtos e serviCos a partir das diretrizes do planejamento estrat6gico sistemico e
aqueles definidos pelo Conselho de Administrageo;

b) responder pela gesteo do desempenho e acompanhamento dos resultaoos

oas
unidades de atendimento, primando pelo atingimento pleno das metas acoroaoas no
planejamento anual da Cooperativa;

c) responder e acompanhar a execugeo do orgamento do cr6dito rural, bem como das
suas exigibilidades;
d) responder pela execuCao dos planos de expans5o da Cooperativa em consonAncia as
deliberag6es da Diretoria Executiva e do Conselho de Administraceo;

e) responder, formalmente, pelas responsabilidades indicadas perante os

6rg5os

reguladores e fiscalizadores.

5 1e E vedada a qualquer dos membros da Diretoria Executiva a prdtica de atos de
liberalidade is custas da Cooperativa, permitida a concessao de avais, fianeas e outras
garantias, em nome da Cooperativa, desde que pertinentes ao seu objeto social e
conforme previsto neste Estatuto Socia

.

S 29 A Diretoria Executiva nao 6 um 6rgeo colegiado, podendo, entretanto, reunir-se
sempre que convocada pelo Diretor Executivo, para decidir sobre mat6rjas de sua
competCncia, especialmente aquelas definidas no art_ 34 deste Estatuto Social, quando
a natureza do ato requerer decisao conjunta dos Diretores ou quando estes
entenderem necessiria a formalizageo de reuniao.

5 3s As deliberaE6es e as demais ocorrCncias substanciais nas reuni6es constareo de
atas, aprovadas e assinadas pelos membros presentes.

Art.32.

Em caso de vac6ncia do cargo de qualquer dos Diretores, nos termos do art.
23, 5 6s, incisos lll a Vl deste Estatuto Social, o Conselho de Administrageo indicard o

respectivo substituto, cujo mandato coincidiri com os mandatos dos demais Drrerores.
A vaga, todavia, se cabivel e a c.iterio do Conselho de AdministraCeo pode16 deixar de
ser preenchida, sendo certo que, nesse caso, as respectivas fung6es serao exercidas
por outros Diretores.
Pardgrafo inico. Em caso de vacencia de todos os cargos da Diretoria Executiva, o
Conselho de Administragao indicard pelo menos um gestor executivo interino para o
exercicio das atribuig6es pelo periodo mdximo de 90 (noventa) dias.

4n.33.

Os Conselheiros de Administraeeo e os Diretores, com

pessoal,

pela Cooperativa

durante a sua gest:orat6 que se cumpram Integralme

U,m

,*P *

o seu patrim6nio
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5 19 Os Administradores que derem causa

i

insuficiancia de liquidez no Servigo de

CompensagSo de CheqLres e Outros Pap6is, ou, por gesteo temerdria ou omissSo grave

de deveres, determinarem prejuizo a Sociedade, respondereo, diretamente, com seu
p16prio patrimOnio pelo ressarcimento dos danos;

5 29 A Cooperativa, por meio de seus 6rg5os sociais, em conjunto ou isoladamente,
desde jd aqui autorizados, tomard prontamente as medidas cabiveis, inclusive no
ambito judicial, para promover a responsabiiizag:o dos Conseiheiros de Administrageo
e oiretores cujas a96es ou omiss6es, na forma do pardgrafo anterior, tenham como
consequencia quaisquer dos resultados nele referidos.

cAPtTUtO

V

I

DO CONSETHO FISCAI-

Art. 34. A administrac;o da Cooperativa seri fiscalizada assidua e minuciosamente por
um Conselho Fiscal, constituido de 3 (tr€s) membros efetivos e igual nJmero de
suplentes, todos associados, eleitos pela assembleia geral, obsetuando-se, quanto as
condi96e5 e aos requisitos para a candidatura e o exercicio das fun96es, o disposto no
art.23. incisos la XIV. deste Estatuto.

5ls A eleieeo dos membros do Conselho Fiscal requer chapa(s) completa(s),
independente(s) e desvinculada(s) da eleigSo do conselho de AdministragSo, com
indicagao da ordem de suplCncia, observadas as demais condig6es de que trata o 5 le
do art.23 deste Estatuto;

I2e os membros

do conselho Fiscal neo devem ser empregados, administradores ou
ter participaceo em entidade ou empresa externa ao Sicredi que esteja oferecendo
algum servigo ou produto Cooperativa, e tamb6m n6o devem ser conjuges,
companheiros(as) ou parentes at6 segundo grau, em linha reta ou colateral, dos
titulares dessa entidade ou empresa.

i

o mandato seri de 03 (tr6s) anos, com renovaGao de, ao menos, 2 (dois) membros
a cada eleicao, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um)suplente.
5 3s

5 4s Os conselheiros

eleitos permanecerSo em exercicio at6 a posse dos sucessores.

Art. 35. O conselho Fiscal reine-se, mensalmente de forma ordiniria e,
extraordinariamente, sempre que necessrrio, decidindo por maioria. Suas
deliberag6es e demais ocorr€ncias substanciais nas reuni6es constarao de ata,
aprovada e assinada pelos membros presentes.

E 1s Em sua primeira reuniSo escolherd, dentre seus integrantes efetivos,
coordenador, incumbido de convocar as reuni6es e dirigir os trabalhos, e

um
um

secretdrio.
S 2e As

reuni6es poderSo, ainda, ser convocadas por qualquer de seus membros e Por
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5 3a Ausentes o coordenador e/ou o secretirio, serSo escolhidos substiruros

na

ocasi50.

Art.36, Quando da ausencia tempor6ria, ou em caso de vac6ncia, os conselheiros
efetivos sereo substituidos pelos suplentes, obedecida a ordem estabelecida na ata de
eleig;o.

5 1e Ocorrendo 4 (quatro) ou ma's vagas no Colegiado, o presidente do Conselho de
Administracao convocar6 a assembleia geral para o devido preenchimento, no prazo
de 30 {trintaldias.

I2e

Aplicam-se ao Conselho Fiscal as hip6teses de vacencia previstas no art.23,5 6e,
deste Estatuto, cabendo ao p16prio Colegiado apreciar as justificativas sobre faltas de
seuS membro5,

E 3e Na hip6tese de o conselheiro ser indicado como candidato a cargo politicopartiddrio, dever; apresentar pedido de ren0ncia ao cargo eletivo na Cooperativa em
at6 48 (quarenta e oato) horas ap6s a data da convengSo do partido em que for
confirmada a indlca9So, sob pena de vacancia do cargo.

Art.37.

Entre outras atribuig6es decorrentes da legislacao, deste Estatuto e dos
normativos internos, compete ao Conselho Fiscall

l-

exercer assidua fiscalizaceo sobre o patrim6nio, as operag6es com associados, os
servigos e os atos dos administradores;

ll -

controlar assiduamente

a

movimentageo fananceira, as disponibilidaoes oe
recursos, as despesas, os investimentos e a regularidade de sua efetivaEao, bem como
os valores e documentos sob cust6dia;
lll - avaliar a politica de empr6stimos e exercer o monitoramento sobre sua concesseo;
lV - analisar as demonstrag6es

contibeis elaboradas periodicamente pela Cooperativa
administracSo e as demonstragdes
contibeis do exercicio social, elaborando o respectivo parecer, que conte16, se for o
caso, os votos dissidentes, bem como o cumprimento das normas sobre as atividades

e opinar sobre a regularidade das contas da

sociais e interesses da Cooperativa, apresentando parecer

;

assembleia geral, podendo
assessorar-se de auditores internos e externos para prestar informag6es necessjrias
ao desempenho de suas fun96es;

V - tomar conhecimento dos relat6rios de auditoria interna produzidos pelos audjtores

da Central e pela auditoria independente, contribuindo com o trabalho

oesses

profissionais e cobrando firmemente, da administraeeo, as correg6es cuja necessidade
for indicada nos documentos;

Vl - averiguar o cumprimento, pela administragao da Cooperativa, das disposig6es
deste Estatuto, da legislaqao e dos normativos internos, bem como das deliberag6es
da assembleia geral, do Conselho de Administrageo e de outros colegiados
deliberativos

UVJ,
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estrat6gico-corporativas de interesse do conjunto das cooperativas singulares e
respectivas centrais integrantes do Sicredi;
Vll - relatar ao Conselho de Administrageo as conclus6es de seus trabalhos, alertando
sobre as irregularidades constatadas e, na ausencia de provid6ncias por parte deste,
denunciar o fato, oportunamente, a assembleia geral;
Vlll - examinar os relat6rios de risco gerados pelas entidades centralizadoras a respeito
do cenirio de risco da instituigeo, averiguando o cumprimento pela administragao da
Cooperativa dos postulados de cada relat6rio;

i

lX - opinar sobre as propostas dos 6rgeos de administrageo, a serem submetidas
assembleia geral, relativas
incorporag;o. e fus;o ou ao desmembramento da
cooperativa;

i

X - convocar assembleia geral, por deliberageo da maioria de seus membros, sempre

que ocorrerem motivos graves ou urgentes.

91-o Os membros efetivos do Conselho Fiscal s5o solidariamente responsaveis,
inclusive em relagao aos prejuizos decorrentes, pelos atos e fatos irregulares da
administragao da Cooperativa, cuja prdtica decorra de sua comprovada omissao,
displicAncia, falta de acuidade, de pronta advertancia ao conselho de Administrag;o e,
na inercia ou renitencia deste, de oportuna denincia i assembleia geral.

5 2s A Cooperativa, por meio de seus 6rgaos sociais, em conjunto ou isoladamente,
desde jii aqui autorizados, tomari prontamente as medidas cabiveis, inclusive no
embito judicial, para promover a responsabilizaeao dos conselheiros e diretores pelos
prejuizos causados na forma do parigrafo anterior.

CAPITU[O IX
DA F|XACaO DO EXERCiCtO SOC|AL, BAIANCO, RESUITADOS E FUNDOS SOC|A|S

Art. 38. O exercicio social coincide com o ano civil.

Art. 39. Levanta.-se-ao dois balanEos no exercicio, sendo um no iltimo dia de junho e
outro no Ultimo dia de dezembro.

Art.40. As sobras apuradas ao final de cada exercicio (resultado consolidado) sereo
destinadas da seguinte forma:
45% (quarenta e cinco por cento), no minimo, para o fundo de reserva, destinado a
reparar perdas e a atender ao desenvolvimento da Cooperativa;
|

-

ll -

15% (quinze por cento), no minimo, para

Educacional e Social (FATES), destinado
familiares e

f

i

o

Fundo de Assistencia T6cnica,

prestacao de assistencia aos associados, seus
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lll - O saldo que restar ficari

;

disposigeo da assembleia geral, para destinagdes que
entender convenientes, obedecido o disposto no S 1e deste artjgo.

5 1s Sempre que a Cooperativa neo atingir a estrutura patrimonial exigida/estipulada,
pela autoridade monetjria e por normas internas do Sicredi, para suportar as
operag6es necess6rias ao cumprimento de seus objetivos, as sobras disponrvers,
obedecida a sistemdtica de rateio prevista neste Estatuto, devereo ser transformadas,
ate o limite necessirio, em novas quotas,partes de capital dos associados ou
destinadas adicionalmente ao pr6prio fundo de reserva.

5 2e Sereo destinadas ao fundo de reserva antes da apuraeAo das destinae6es
obrigat6rias as doag6es sem destinageo especifica; e, a crit6rio do Conselho de
Administrageo, os valores em prejuizo recuperados de exercicios anteriores e ourros
valofes recuperados, inclusive em decorr€ncia da regulamentaeeo aplicdvel.

Art.41.

A destinaqao das sobras e o rateio das perdas dar-se-go proporcionalmente

is

operag6es realizadas pelos associados, conforme f6rmula de cdlculo estabelecida oela
assembleia geral.
Par6grafo !nico. E facultada, mediante decisSo da assembleia geral, compensar, por
meio de sobras dos exercicios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas
no exercicio findo.

Art. 42. Os fundos obrigat6rios seo indivisiveis entre os associados.

CAP1TUI.O X

oA Dtssotugao

E

UQUtDACAO

Art,43. Al6m de outras hip6teses previstas em lei, a Cooperativa dissolve-se de pleno
direito:

l-

quando assim deliberar a assembleia geral, desde que 20 (vinte) associados, no
minimo, neo se djsponham a assegurar a sua continuidade;
ll - pela alteraCao de sua forma juridica;

ill - pela reduCio do ndmero de associados, para menos de 20 (vinte), ou de seu capital
social minimo se, at6 a assembleia geral subsequente, realizjvel em prazo nAo inferior
a 6 {seis) meses, nao forem restabelecidos;
lV - pelo cancelamento da autorizagao para funcionar;
V - pela paralisagSo de suas atividades normais por mais de 120 {cento e vinte) dias.

An. rm. A liquidaeao da Sociedade obedeceri
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CAPITULO XI
DA OUVIDORIA. OUVIDORIA COMPARTILHADA

Art.45. A Coopefativa manterd convonio para execugeo das atividades de ouvidoria
com entidade integrante do Sistema, na forma da legislaceo vigente.

CAP1TULO XII

DAS O|SPOS|C6ES TRANSIT6R|AS E FtNA|S

Art. 46. Os prazos previstos neste Estatuto sereo contados em dias corridos, excluindose o dia de inicio e incluindo-se o dia final.

Art.47. As correspondencias, notificaq6es e

comunicag6es encaminhadas pela
Cooperativa ao associado com base no enderego informado por este presumir-se-eo
recebidas no prazo de 5 {cinco) dias, contados da sua expediC;o.

An.48.

Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a legisla!5o e os pflncipios

cooperativistas, ouvidos, quando for a hip6tese, os 6rgaos sociais.
Lavras (MG), 24 de abril de 2018.
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