
 
 

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO 

PIAUÍ – SICREDI PIAUÍ – CNPJ: 03.128.973/0001-07; CONSTITUIÇÃO: 

27/04/1999; NIRE: 224.00003307; ID BACEN: Z9992891; ENDEREÇO: RUA SÃO 

PEDRO, 1465, CENTRO – TERESINA (PI) CEP: 64001-260; TELEFONE: (86) – 

3089-7000. 

 

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 

 

I – (DATA, HORA E LOCAL): 

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2020, com início, às 17h00, em terceira 

convocação, por meio da ferramenta digital Webex, que permite participação e 

votação, se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária Digital, os associados da 

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO 

PIAUÍ – SICREDI PIAUÍ. A assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante 

editais afixados nas dependências, comumente, mais frequentadas pelos 

associados, publicada no site da cooperativa, com link de acesso por meio das 

redes sociais (Facebook e Instagram) e publicado por meio do jornal O Dia, edição 

do dia 27 de novembro de dois mil e vinte, na página 5 (cinco). 

II – PRESENÇAS: 

Estiveram presentes 21 (vinte e um) associados, no início da assembleia, conforme 

registro na ferramenta digital webex, realizando a assembleia em 3ª convocação às 

17h00min, esclarecendo que nesta data é de 2.361 (dois mil, trezentos e sessenta e 

um) o número de associados em condições de votar. 

 

III – COMPOSIÇÃO DA MESA:  

Presidente: Marco Aurélio Rufino da Silva Filho 

Diretora Operacional: Estella Núbia Lemos, atuando também como secretária. 

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Hugo 
Alexandre Costa Rodrigues e Estella Nubia Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9D9F-8A3A-F254-8BEA.
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IV – ORDEM DO DIA: 

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes 

dispositivos: 

a) Inclusão do endereço da sede na letra “a”, do Artigo 1º; 

b) Alteração § 9º, do Artigo 47; 

           c)   Alteração do § 1º e letra “a”, do Artigo 54. 

 2.   Aprovação da consolidação do Estatuto Social; 

 3.   Apreciação e deliberação do Regimento Interno Sicredi - RIS. 

 

V - DELIBERAÇÕES: 

Foram tomadas e aprovadas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as 

seguintes deliberações:  

Voto 1 – Inclusão do endereço da sede na letra “a”, do Artigo 1º: aprovo: 19 

(dezenove) associados desaprovo:0 (zero) associado; abstenção: 0 (zero) 

associado. 

Voto 2 – Alteração §9º, do Artigo 47: aprovo: 22 (vinte e dois) associados; 

desaprovo: 0 (zero) associado; abstenção: 0 (zero) associado. 

Voto 3 – Alteração do §1º e letra “a”, do Artigo 54: aprovo: 22 (vinte e dois) 

associados; desaprovo: 0 (zero) associado; abstenção: 0 (zero) associado. 

Voto 4 - Aprovação da consolidação do Estatuto Social: Aprovo: 24 (vinte e quatro) 

associados; desaprovo 0 (zero) associado; abstenção: 0 (zero) associado. 

Voto 5 - Apreciação e deliberação do Regimento Interno Sicredi – RIS: Aprovo 18 

(dezoito) Associados; desaprovo: 0 (zero); abstenção: 2 (dois) associados 

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Hugo 
Alexandre Costa Rodrigues e Estella Nubia Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9D9F-8A3A-F254-8BEA.
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 Assembleia Geral Extraordinária: 

 

O Presidente iniciou o processo assemblear com o primeiro item da ordem do dia 

que versa sobre a reforma do Estatuto Social, com proposta de inclusão  do 

endereço da sede na letra “a”, do Artigo 1º, foi informado que a proposta de inclusão 

do endereço se dá em razão de que nosso estatuto não tinha esta informação 

constando apenas a cidade e Estado. Foi indagado se havia alguma dúvida e não 

havendo manifestação foi aberta votação e a inclusão do endereço foi aprovada com 

19 (dezenove) votos a favor, ficando com a seguinte redação: Art. 1º letra a) - Sede 

e foro na cidade de Teresina-PI, na Rua São Pedro, Nº.1465 – Bairro: Centro, 

CEP: 64001-260;  A seguir foi colocada para a assembleia a segunda alteração, no 

§9º do Art. 47, alteração essa que diz respeito a periodicidade das reuniões 

ordinárias da Diretoria Executiva, propondo alterar de semanal para mensal. A 

proposta foi colocada em votação e aprovada, com 22 (vinte e dois) votos a favor, 

passando a ter a redação que segue: Art. 47  §9º A Diretoria executiva reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que 

necessário por convocação do seu Diretor Executivo, deliberando validamente 

desde que presentes os dois Diretores. As reuniões extraordinárias serão 

realizadas sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou pela Diretoria Executiva; Na sequência, o Presidente 

apresentou as alterações propostas no §1º e letra a, do Artigo 54 que tratam da 

destinação dos resultados da Cooperativa. O presidente explicou a importância da 

manutenção de um fundo de reserva que proporcione uma segurança para o 

Patrimônio da Cooperativa, tornando-a alto sustentável e sólida. Demonstrou para a 

assembleia que grandes cooperativas do sistema Sicredi já adotam em seus 

estatutos, percentuais maiores para o fundo de reserva, visando ter um alicerce 

sustentável. Propôs que o percentual das sobras destinado ao fundo de reserva seja 

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Hugo 
Alexandre Costa Rodrigues e Estella Nubia Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9D9F-8A3A-F254-8BEA.
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alterado de 10% para 50%, no mínimo. Perguntou aos participantes se havia alguma 

dúvida com relação a explicação dada e não havendo manifestação colocou em 

votação, tendo aprovação de 22 (vinte e dois) dos presentes, ficando a nova 

redação como segue:  Art. 54,  § 1° - As sobras apuradas ao final de cada 

exercício (resultado consolidado) serão destinadas da seguinte forma:  a) 50% 

(cinquenta por cento), no mínimo, para o Fundo de Reserva. O Presidente a 

seguir propôs a votação da consolidação do Estatuto com as alterações aprovadas. 

Colocada em votação a consolidação foi aprovada, por 24 (vinte e quatro) 

votos a favor, passando o estatuto social, consolidado nesta assembleia, a ser 

parte integrante desta ata, que será submetida aos órgãos de regulação e registro. 

Na sequência o Presidente discorreu sobre a adesão ao Regimento Interno do 

Sicredi, explicando os principais temas abordados no Regimento, explicou também 

tratar-se de um documento sistêmico e que, como participantes deste sistema 

devemos aderir, pois comungamos com a visão e os princípios lá descritos. Tendo 

colocado em votação a adesão ao Regimento Interno do Sicredi, foi aprovada 

com 18 (dezoito) votos a favor e 2 (duas) abstenções. O presidente declarou 

ainda que a Assembleia Digital atendeu a todos os requisitos para sua realização, 

especialmente no que se refere ao que prevê a Instrução Normativa DREI Nº 79, de 

14 de abril de 2020 e Medida Provisória nº. 931/2020, que dispõe sobre a 

participação e votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades 

anônimas fechadas, limitadas e cooperativas. Informou também que o número de 

associados na instalação do quórum, são distintos do número de votantes pois 

esses podem ter se retirado ou acessado a sala durante o seu curso, e que os 

registros constam nos relatórios do sistema utilizado para essa reunião.” Na 

sequência, o presidente agradeceu a todos e falou da importância das alterações 

realizadas para que a cooperativa cresça de forma sustentável. Em suas 

considerações finais agradeceu a participação de todos, declarando encerrada a 

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Hugo 
Alexandre Costa Rodrigues e Estella Nubia Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9D9F-8A3A-F254-8BEA.
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presente assembleia. Eu, Estella Núbia Lemos, Secretária, realizei a lavratura da 

presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por mim, pelo 

Presidente, Marco Aurélio Rufino da Silva Filho e Pelo Diretor Executivo, Hugo 

Alexandre Costa Rodrigues. Finalmente assumimos integral responsabilidade pela 

fidelidade das declarações ora prestadas, ficando o Banco Central do Brasil desde já 

autorizado a delas fazer, nos limites legais, em juízo ou fora dele, o uso que lhe 

aprouver. Declaramos, para os devidos fins, que esta ata é cópia fiel e integral da 

que se encontra lavrada no livro próprio./////////////////////////////////// 

Teresina – PI, 09 de dezembro de 2020.////////////////////// 

 

 
 

  

Marco Aurélio Rufino da Silva Filho  Hugo Alexandre Costa Rodrigues 

Presidente  Diretor Executivo 

 

 

______________________________ 
Estella Nubia Lemos 

Secretária 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho, Hugo 
Alexandre Costa Rodrigues e Estella Nubia Lemos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9D9F-8A3A-F254-8BEA.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para 

verificar as assinaturas clique no link: https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9D9F-8A3A-F254-

8BEA ou vá até o site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar 

se este documento é válido. 

Código para verificação: 9D9F-8A3A-F254-8BEA

Hash do Documento 

C275315305134F54F7CF6DE3BFE06E9688BB7BFC937CAE875A2BDE238DA1CA40

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/12/2020 é(são) :

Marco Aurelio Rufino Da Silva Filho (Signatário - Sicredi Piauí) - 

578.240.103-68  em 22/12/2020 14:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Hugo Alexandre Costa Rodrigues (Signatário - Sicredi Piauí) - 

630.428.433-00  em 22/12/2020 11:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Estella Nubia Lemos (Signatário - Sicredi Piauí) - 341.453.113-53  

em 22/12/2020 11:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) 
Gerência-Técnica em Recife (GTREC) 

Rua da Aurora, 1.259 ‒ 4° andar ‒ Santo Amaro ‒ 50040-090 Recife ‒ PE 
Tel.: (81)2125-4117, 2125-4181, 2125-4130 

E-mail: gtrec.deorf@bcb.gov.br 

Ofício 3443/2021‒BCB/Deorf/GTREC 
Processo 0000185089 Recife, 9 de fevereiro de 2021. 
  
  
À 
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Estado do Piauí - Sicredi Piauí 
Rua São Pedro, 1465 - Centro 
64001-260 Teresina - PI 
 
A/C dos Senhores 
Marco Aurélio Rufino da Silva Filho – Presidente do Conselho de Administração 
Estella Núbia Lemos - Diretora Operacional 
 
 
Assunto: Comunicação de deferimento de pleito. 
 
  
  
   Prezados Senhores, 
 
   Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a 
reforma estatutária deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 9 de dezembro de 2020. 
 
2.   Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no 
referido ato societário. 
  
   Atenciosamente, 
  
  
  

Jayme Wanderley da Fonte Neto Gustavo Varella Mollick 
Gerente-Técnico Coordenador 

 

 

Página 7 de 48



1 

 

 

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ – SICREDI PIAUI 
  

TITULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA, PRAZO DE DURAÇÃO E EXERCÍCIO 

SOCIAL 
Art. 1° A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Estado do Piauí – 
Sicredi Piauí, rege-se pelo disposto nas leis 4.595/64 e 5.764/71 nos normativos 
baixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil e por 
este Estatuto Social, tendo: 
 

a) Sede e foro na cidade de Teresina-PI, na Rua São Pedro, nº 1465 – 
Bairro: Centro, CEP: 64001.260; 

 
b) Área de ação restrita aos municípios de Acauã, Agricolândia, Água 

Branca, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alto Longá, Altos, 
Amarante, Angical do Piauí, Anísio de Abreu, Aroazes, Aroeiras do 
Itaim, Arraial, Assunção do Piauí, Barra D´Alcântara, Barras, Barro 
Duro, Batalha, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, 
Betânia do Piauí, Boa Hora, Bocaina, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do 
Piauí, Boqueirão do Piauí, Brasileira, Brejo do Piauí, Buriti dos Lopes, 
Buriti dos Montes, Cabeceiras do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Cajueiro 
da Praia, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre 
do Fidalgo, Campo Grande do Piauí, Campo Largo do Piauí, Campo 
Maior, Capitão de Campos, Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, 
Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó, 
Cocal, Cocal de Telha, Cocal dos Alves, Coivaras, Colônia do Piauí, 
Conceição do Canindé, Coronel José Dias, Curral Novo do Piauí, 
Curralinhos, Demerval Lobão, Dirceu Arcoverde, Dom Expedito Lopes, 
Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Esperantina, 
Fartura do Piauí, Flores do Piauí, Floresta do Piauí, Floriano, 
Francinópolis, Francisco Ayres, Francisco Macedo, Francisco Santos, 
Fronteiras, Geminiano, Guadalupe, Hugo Napoleão, Ilha Grande, 
Inhuma, Ipiranga do Piauí, Isaías Coelho, Itainópolis, Itaueira, Jacobina 
do Piauí, Jaicós, Jardim do Mulato, Jatobá do Piauí, Jerumenha, João 
Costa, Joaquim Pires, Joca Marques. José de Freitas, Juazeiro do 
Piauí, Jurema, Lagoa Alegre, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro 
do Piauí, Lagoa do Piauí, Lagoa do Sítio, Lagoinha do Piauí, Luís 
Correia, Luzilândia, Madeiro, Marcolândia, Massapê do Piauí, Matias 
Olímpio, Miguel Alves, Miguel Leão, Milton Brandão, Monsenhor Gil, 
Monsenhor Hipólito, Morro Cabeça no Tempo, Morro do Chapéu do 
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Piauí, Murici dos Portelas, Nazaré do Piauí, Nazária, Nossa Senhora de 
Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Nova Santa Rita, Novo Oriente 
do Piauí, Novo Santo Antônio, Oeiras, Olho D´Água do Piauí, Padre 
Marcos, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Paquetá, Parnaíba, 
Passagem Franca do Piauí, Patos do Piauí, Pau D´Arco do Piauí, 
Paulistana, Pedro II, Pedro Laurentino, Picos, Pimenteiras, Pio IX, 
Piracuruca, Piripiri, Porto, Prata do Piauí, Queimada Nova, 
Regeneração, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, Santa Cruz do 
Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Santa Rosa do Piauí, Santana do Piauí, 
Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio dos Milagres, Santo Inácio do 
Piauí, São Braz do Piauí, São Félix do Piauí, São Francisco de Assis do 
Piauí, São Francisco do Piauí, São Gonçalo do Piauí, São João da 
Canabrava, São João da Fronteira, São João da Serra, São João da 
Varjota, São João do Arraial, São João do Piauí, São José do Divino, 
São José do Peixe, São José do Piauí, São Julião, São Lourenço do 
Piauí, São Luis do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do 
Fidalgo, São Miguel do Tapuio, São Pedro do Piauí, São Raimundo 
Nonato, Sigefredo Pacheco Simões, Simplício Mendes, Socorro do 
Piauí, Sussuapara, Tamboril do Piauí, Tanque do Piauí, Teresina, 
União, Valença do Piauí, Várzea Branca, Várzea Grande, Vera Mendes, 
Vila Nova do Piauí, Wall Ferraz., no Estado do Piauí e Timon, no Estado 
do Maranhão; 

 
c) Prazo de duração indeterminado; e 
 
d) Exercício social coincidindo com o ano civil. 

 
Art. 2º A Sociedade, ao filiar-se à Cooperativa Central de Crédito do Norte e 
Nordeste - Central Sicredi Norte Nordeste, doravante denominada “Central”, integra, 
com esta e as demais filiadas, o Sicredi – Sistema de Crédito Cooperativo, regendo-
se, também, pelos seus normativos. 

§ 1º O Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi ou Sistema é o conjunto de 
Cooperativas de Crédito singulares, suas respectivas Cooperativas Centrais, a 
Confederação das Cooperativas do Sicredi (Confederação Sicredi), a Sicredi 
Participações S/A (SicrediPar) e todas as pessoas jurídicas das quais essas 
participam direta ou indiretamente, a Fundação de Desenvolvimento Educacional e 
Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo (Fundação Sicredi) e a Sicredi Fundo 
Garantidores (SFG). 

§ 2º A Cooperativa somente poderá desfiliar-se do Sicredi com autorização prévia de 
sua assembleia geral, asseguradas a participação e a manifestação da respectiva 
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Central no conclave e nas assembleias de núcleo com os associados, das quais 
deve ser prévia e comprovadamente notificada. 

§ 3º O ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema, bem como o uso da 
marca Sicredi, estão condicionados à observância, em especial: 

I - das normas sistêmicas sobre o uso da marca, a participação em fundos 
garantidores e a implantação dos programas Crescer e Pertencer, de 
acordo com normativo próprio; 

II - dos limites relativos à solidez patrimonial e de liquidez, nos termos da 
regulamentação oficial e de conformidade com os padrões internamente 
definidos pelo Sistema; 

 III - da regulamentação oficial e normativos internos do Sicredi. 

§ 4º O descumprimento de qualquer das exigências de que tratam os incisos I a III 
do parágrafo anterior resultará na aplicação de ações e sanções previstas no 
Regimento Interno do Sicredi (RIS), sem prejuízo da sujeição a outras sanções 
previstas em lei. 

§ 5º A Central, sempre que entender necessário, implantará regime de cogestão na 
Cooperativa, em caráter temporário e mediante celebração de convênio, visando a 
assisti-la para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria 
sociedade ou da solidez e/ou imagem do Sistema Sicredi, nos termos da legislação 
em vigor e dos normativos internos. 

§ 6º A filiação à Central importa, automaticamente, em solidariedade da Cooperativa, 
nos termos do Código Civil Brasileiro, limitada ao seu patrimônio, em relação: 

I - às obrigações pela participação no Serviço de Compensação de Cheques 
e Outros Papéis; 

II - às obrigações contraídas por movimentações na conta reservas 
bancárias, acessada por meio do Banco Sicredi, e a utilização de linhas de 
liquidez; 

III - aos empréstimos contraídos pela Central e pelo Banco Sicredi, com a 
finalidade de financiar atividades dos associados da Cooperativa ou do 
conjunto das demais filiadas.  

§ 7º A integração ao Sicredi implica, também, responsabilidade subsidiária da 
Cooperativa, em relação aos empréstimos mencionados no § 6º deste artigo, 
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quando os beneficiários dos recursos forem associados de cooperativas singulares 
filiadas a outras cooperativas centrais integrantes do Sicredi. 

§ 8º A responsabilidade prevista no parágrafo anterior somente poderá ser invocada 
depois de judicialmente exigida a da própria Cooperativa a que estiverem 
associados os beneficiários dos recursos e a da respectiva Central. 

§ 9º A Central deverá supervisionar o funcionamento da filiada, com vistas ao 
cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e também das normas 
próprias do Sicredi, podendo examinar livros e registros contábeis e outros papéis, 
documentos e informações/dados relacionados com as suas atividades, e manter à 
disposição do Banco Central do Brasil, ou mesmo encaminhar prontamente a este, 
se motivos graves ou urgentes o determinarem, os relatórios que decorrerem da 
verificação. 

§ 10. A corresponsabilidade prevista nos §§ 6º e 7º deste artigo, mais as 
contribuições financeiras destinadas aos fundos da Sicredi Fundos Garantidores, em 
conformidade com os normativos próprios, compõem sistema de garantias 
recíprocas. 

§ 11. À Cooperativa Central de Credito do Norte/Nordeste – CENTRAL SICREDI 
NORTE/NORDESTE como coordenadora das ações do Sistema em sua área de 
atuação, bem como à Confederação Sicredi, formada pelas cooperativas centrais 
integrantes do Sicredi, ficam outorgados poderes de representação, notadamente 
para tratativas junto a empresas e entidades, inclusive integrantes do próprio Sicredi, 
órgãos e autoridades governamentais. 

§ 12. A expressão "legislação" compreende as leis, os decretos e as normas 
jurídicas reguladoras e complementares. 

 
 

TÍTULO II 
DO OBJETIVO SOCIAL 

 
Art. 3° A Cooperativa terá por objetivos a educação cooperativista, financeira e a 
prestação de serviços aos seus associados, através de ajuda mútua da economia 
sistemática e do uso adequado do crédito, dentro das normas que regem as 
operações de concessão de crédito, captação de recursos e prestação de serviços 
das cooperativas de crédito. Procurará, ainda, por todos os meios, fomentar a 
expansão do Cooperativismo de Economia e Crédito Mútuo. 
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§ único – Em todos os aspectos de suas atividades, serão rigorosamente 
observados os princípios da neutralidade política e indiscriminação religiosa, 
racial e social. 

 
 

TÍTULO III 
DOS ASSOCIADOS 

 
Art. 4° O número de associados será ilimitado, mas não poderá ser inferior a 20 
(vinte) pessoas físicas. 
 
Art. 5° Podem associar-se a cooperativa todas as pessoas físicas que estejam na 
plenitude de sua capacidade civil, concordem com o presente estatuto, preencham 
as condições nele estabelecidas e residam na área de ação da cooperativa. 
 
§ 1º - Podem associar-se também as pessoas jurídicas sediadas na área de ação da 
cooperativa, observadas as disposições da legislação em vigor. 
 
§ 2º - Para fazer parte do quadro de associados, o(a) interessado(a) deverá 
preencher e assinar proposta de admissão, que, juntamente com a inscrição no 
Livro, Ficha de Matrícula ou seu respectivo registro eletrônico, concluirá sua 
admissão como associado(a) e determinará a assunção dos direitos e obrigações 
decorrentes deste Estatuto.  
 
Art. 6° Para associar-se, o candidato preencherá proposta de admissão fornecida 
pela Cooperativa. 
 
§ 1° - Verificadas as declarações na proposta de admissão e aprovadas, pelo 
Conselho de Administração, o candidato subscreverá e integralizará quotas partes, 
de acordo com os art. 17 e 18 deste Estatuto, assinando o livro ou ficha de 
matrícula. 
 
§ 2° - Cumprindo o que dispõe o parágrafo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obrigações decorrentes da lei e deste Estatuto. 
 
Art. 7° Não poderão ingressar na Cooperativa e nem dela fazer parte as pessoas 
que exercem qualquer atividade que contrarie ou colida com seus objetivos. 
 
Art. 8° O associado tem direito a: 
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a) Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos 
que nelas forem tratados com as restrições do Art. 33; 

 
b) Propor às Assembleias Gerais e ao Conselho de Administração as 

medidas que julgar convenientes aos interesses sociais; 
 
c) Efetuar, com a Cooperativa, as operações que forem programadas, de 

acordo com este Estatuto e as normas estabelecidas; 

d) Inspecionar na sede social, em qualquer tempo, o livro ou ficha de 
matrícula e nos trinta dias que antecedem a realização da Assembleia 
Geral Ordinária, os balanços e demonstrativos da conta de sobras e 
perdas dos semestres respectivos; sendo vedado a retirada ou 
reprodução ou cópia de documentos em qualquer meio, salvo os 
documentos de conhecimento público. 

 
e) Votar e ser votado para os cargos sociais; 
 
f) Pedir a qualquer tempo sua demissão; 

 
Art. 9° O associado obriga-se a: 
 

a) Subscrever e integralizar as quotas de capital, de acordo com o que 
determina este Estatuto; 

 
b) Satisfazer, pontualmente, os compromissos que contrair com a 

Cooperativa;  
 
c) Cumprir fielmente as disposições deste Estatuto, respeitando as 

deliberações; 
 
d) Zelar pelos interesses morais e materiais da Cooperativa 

 
e)  Ter sempre em vista que a cooperativa é obra de interesse comum, ao 

qual não deve sobrepor o seu interesse individual; 
 
f)  Cobrir sua parte nas perdas apuradas em balanço, na proporção dos 

juros e comissões sobre empréstimos que houver pago no semestre; 
 
Art. 10 Os associados, sem embargo do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, 
respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa perante 
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terceiros, até o limite do valor das quotas-partes integralizadas e pelo valor dos 
prejuízos verificados nessas operações proporcionalmente a sua participação, 
conforme fórmula de cálculo aprovada pela assembleia geral, perdurando a 
responsabilidade mesmo nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, até a data 
em que forem aprovadas pela assembleia geral as contas do exercício em que se 
deu o desligamento. 
 
§ 1º A responsabilidade dos associados, na forma da legislação aplicável, somente 
poderá ser invocada depois de judicialmente exigida a da Cooperativa, salvo nas 
hipóteses dos §§ 2º e 3º seguintes. 
 
§ 2º Os associados respondem solidariamente, até o limite do valor das quotas-
partes subscritas, pelas obrigações contraídas pela Cooperativa em decorrência de 
sua participação no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, 
incluindo os débitos na conta de Reservas Bancárias e os oriundos da utilização de 
linhas de liquidez. 
 
§ 3º De forma ilimitada, com o seu patrimônio pessoal, responderão os associados 
que, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, causarem prejuízo material ou moral à 
Cooperativa. 
 
 
Art. 11 As obrigações do associado falecido, contraídas com a Cooperativa e as 
oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, passam 
aos herdeiros, até o limite das forças da herança e das quotas-partes subscritas, 
prescrevendo, porém, após um ano do dia da abertura da sucessão.  
 
Art. 12 A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se-á, 
unicamente, a seu pedido por escrito. 
 
Art. 13 Além dos motivos de direito, o Conselho de Administração será obrigado a 
eliminar o associado que: 
 

a) Venha exercer qualquer atividade considerada prejudicial à 
Cooperativa; 

 
b) Praticar atos que o desabonem no conceito da Cooperativa; 
 
c) Faltar reiteradamente ao cumprimento das obrigações assumidas com a 

Cooperativa ou causar-lhe prejuízo. 
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Art. 14 A eliminação, em virtude de infração legal ou estatutária, será decidida pelo 
Conselho de Administração. O que ocasionou deve constar de termo lavrado no livro 
ou ficha de matrícula e assinado pelo Presidente. 

 
§ 1° - Cópia autêntica do termo de eliminação será remetida ao associado, 
por processo que comprove as datas de remessa e recebimento, dentro de 
30 (trinta) dias da reunião em que ficou deliberada a eliminação. 
 
§ 2° - O associado poderá interpor recurso com efeito suspensivo para a 
primeira Assembleia Geral, no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

Art. 15 A exclusão do associado será por dissolução da Cooperativa, por 
incapacidade civil não suprida, por morte do próprio associado ou por perda do 
vínculo comum que lhe facultou ingressar na Cooperativa. 
 
Art. 16 A devolução do capital do associado demitido, eliminado ou excluído, 
somente será feita após a aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do 
exercício em que se deu o desligamento, podendo ser parcelado em até 12(doze) 
prestações mensais.  
 

§ 1º - No caso de associado excluído por perda do vínculo que lhe faculte 
associar-se, poderão a devolução do capital e o pagamento dos 
juros abonado, ser feitos no ato, desde que não haja previsão de 
perdas no semestre, a juízo do Conselho de Administração.  

 
§ 2º - Em quaisquer dos casos de desligamento de associado, a Sicredi 

Piauí poderá, a seu único e exclusivo critério, promover a 
compensação prevista no artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre 
o valor total do débito do associado desligado junto à Cooperativa e 
seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes.  

 
 

TITULO IV 
DO CAPITAL 

 
Art. 17 O Capital é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de 

associados e o de quotas-partes subscritas, não podendo ser inferior a R$ 
32.000,00 (trinta e dois mil reais).  
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§ único - O capital social é subdividido em quotas-partes no valor unitário 
de R$ 1,00 (um real) será sempre realizado em valores da 
moeda corrente vigente no país.  

 
a) O associado integralizará a vista, no ato de sua adesão, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de seu Capital Inicial subscrito;  

 
b) O Saldo do Capital Inicial Subscrito, não integralizado conforme disposto 

na alínea anterior, poderá ser integralizado em até 30(trinta) dias. 
 
Art. 18 O associado obriga-se a subscrever:  
 

 
a) O associado, pessoa física e jurídica, optante pela Plataforma Digital, se 

obriga a subscrever, ordinariamente, número mínimo de quotas-partes 
em valor de R$20,00 (vinte reais) equivalentes a 20 (vinte) quotas-
partes de R$1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas no ato da 
associação. 
 

b) Os associados pessoa física , se obrigam a subscrever, ordinariamente, 
o número mínimo de 20 (vinte) quotas-parte no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, quando possuir renda acima de 1,5 (um virgula cinco) 
salário mínimo mensal e de 10 (dez) quotas parte, quando possuir 
renda de até 1,5 (um virgula cinco) salário mínimo mensal 

 
c) Os Associados Pessoa Jurídica, se obrigam a subscrever, 

ordinariamente, o número mínimo de 30 (trinta) quotas-parte, no valor 
de 1,00 (um real) cada uma. 

 
d) Para o aumento contínuo de seu capital, após a subscrição e 

integralização inicial, os associados citados no item “b” deste artigo se 
comprometem a subscrever e integralizar o valor equivalente a 20 
(vinte) quotas-parte mensais, quando possuir renda acima de 1,5 (um 
virgula cinco) salário mínimo mensal e o valor equivalente a 10 (dez) 
quotas-parte, quando possuir renda de até 1,5 (um virgula cinco) salário 
mínimo mensal, até atingir o total equivalente a 3.000 (três mil) quotas-
parte. 

 
e) Para o aumento continuo de seu capital, após a subscrição e 

integralização inicial, os associados citados no item “c” deste artigo se 
comprometem a subscrever e integralizar o valor equivalente a 30 
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(trinta) quotas-parte mensais, até atingir o total equivalente a 5.000 
(cinco mil) quotas-parte.  

 
Art. 19 Nenhum associado poderá subscrever menos do que o mínimo de quotas-
partes previstas neste Estatuto, nem mais de 1/3 (um terço) do total delas. 
 
Art. 20 Toda movimentação das quotas será lançada nas contas correntes do livro 
ou ficha de matrícula. 
 
Art. 21 A quota-parte é indivisível e intransferível para não associado, não pode ser 
negociada nem dada em garantia, e a sua subscrição, transferência para associado 
e restituição, será sempre escriturada no livro ou ficha de matrícula, mediante termo 
que conterá as assinaturas do Presidente da Cooperativa, do Cedente e do 
Cessionário. 
 
Art. 22 O Regimento Interno da Cooperativa fixará a proporcionalidade que deverá 
existir entre o valor do capital integralizado e os saldos médios dos depósitos, em 
relação aos empréstimos, levantados pelos associados. 
 
Art. 23- A restituição de capital, em qualquer caso, por demissão, eliminação ou 
exclusão, será sempre feita após a aprovação do balanço do exercício social em que 
se deu o desligamento. 
 

§ 1º- O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição do 
capital e juros seja feita em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, a partir do mês em que realizou a assembleia de prestação de 
contas do exercício em que se deu o desligamento. 

 
§ 2º- Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados em 
número tal que a devolução do capital possa afetar a estabilidade econômico-
financeira da Sicredi Piauí, está poderá efetuá-la a juízo do Conselho de 
Administração, em prazos que resguardem a continuidade de funcionamento 
da sociedade. 

 
Art. 24 - O Capital Integralizado pelo associado deve permanecer na Sicredi Piauí 
por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade e o cumprimento 
dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor 
 

§ 1º- O associado poderá, nos termos deste artigo, efetuar resgates eventuais 
de quotas de capital, mediante requerimento dirigido e aprovado pelo 
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Conselho de Administração, desde que mantenha número mínimo de quotas-
partes de capital, previsto nas letras “d” e “e” do artigo 18, deste Estatuto. 

 
§ 2º - Em qualquer hipótese, o associado só poderá resgatar o saldo de 
quotas que exceder o capital mínimo exigido, para cada associado, informado 
na letra “d” e “e” do artigo 18, deste Estatuto. 

 
§ 3º - No deferimento do pedido de resgate eventual de quotas, o Conselho 
de Administração deverá observar, dentre outros, os seguintes critérios: 
 
I -  Cumprimento dos limites mínimos estabelecidos pela regulamentação 

em vigor para o capital e patrimônio de referência da Sicredi Piauí. 
 
II -  Manutenção da estabilidade inerente à natureza de capital fixo da 

Sicredi Piauí. 
 
III -  observância das garantias contratuais de quotas partes nas operações 

de crédito contraídas junto à Sicredi Piauí. 
 
IV -  O Prazo adequado para solicitação de resgate do excedente de quotas 

parte que deverá ter um intervalo mínimo de 2 (dois) anos entre uma 
solicitação e outra.  

 
§ 4º - Na impossibilidade do pronto atendimento à solicitação do pedido de 
resgate, com fundamento nos itens "I", “II" e "III" do parágrafo 3º deste artigo, 
o associado ficará obedecendo a ordem cronológica do pedido, com a 
preferência do resgate, quando do respectivo enquadramento. 

 
Art. 25 Os herdeiros dos sócios falecidos terão direito aos valores das quotas-partes 
do capital e demais créditos existentes em seu nome, apurados esses, por ocasião 
do encerramento do exercício social em que se deu o falecimento, podendo ficar 
sub-rogados no direito social do “de cujus” se de acordo com este Estatuto, puderem 
e quiserem fazer parte da cooperativa. 
 

 
 

TITULO V 
DAS OPERAÇÕES 
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Art. 26 A Cooperativa realizará operações de captação de recursos e concessão de 
crédito, exclusivamente com os seus associados, podendo realizar também a 
prestação de serviços com associados e não associados. 

 
§ 1° A concessão de empréstimos estará sujeita a fixação de montante e 
prazos máximos, de modo a atender ao número de solicitações e de acordo 
com as Normas do Banco Central do Brasil. 
 
§ 2° Os montantes e os prazos máximos serão gradativamente ampliados, 
de acordo com a soma de recursos disponíveis. 
 
§ 3° A prioridade na concessão dos empréstimos terá por base o grau de 
urgência que dele tenha o associado, com preferência para os de menor 
valor. 
 
§ 4° O associado não atendido no mês concorrerá no seguinte, em 
igualdade de condições, com os demais solicitantes. 
 
§ 5° Os pedidos de empréstimos serão previamente estudados pela 
Comissão de Crédito, tendo em vista: 
 
a) A idoneidade creditícia dos solicitantes; 
 
b) Sua capacidade de pagamento; 
 
c) As garantias oferecidas; 
 
d) A finalidade de empréstimo; 

 
§ 6° A Cooperativa poderá realizar operações especiais com terceiros 
visando preservar o poder de compra da moeda, nos limites fixados pelo 
Banco Central do Brasil; 
 
§ 7° As normas para concessão dos empréstimos, fixação dos limites 
individuais, prazos, prioridades, garantias etc. serão fixadas em Regimento 
Interno aprovado pelo Conselho de Administração, “ad referendum” da 
primeira Assembleia Geral que se realizar, que poderá constituir Comissão 
de Crédito, fixando-lhe as atribuições e poderes. 
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TÍTULO VI 
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

 
Art. 27 A Assembleia Geral dos associados é órgão supremo da Cooperativa e, 
dentro dos limites da lei e deste Estatuto, tomará toda e qualquer decisão de 
interesse da sociedade e suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou 
discordantes. 
 
Art. 28 A Assembleia Geral será normalmente convocada e dirigida pelo Presidente 
do Conselho de administração. 
 

§ 1° Poderá também ser convocada pelo Conselho de Administração ou 
pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves ou urgentes, ou por 1/5 
(um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, após 
solicitação não atendida pelo Conselho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
comprovadamente. 
 
 

Art. 29 Em qualquer das hipóteses no artigo anterior, as Assembleias Gerais serão 
convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para que possam instalar-
se em primeira convocação. 

 
§ único – As Assembleias Gerais poderão realizar-se em segunda ou 
terceira convocação, no mesmo dia da primeira, com intervalo de uma hora, 
desde que conste expressamente no Edital de Convocação. 

 
Art. 30 O quórum para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

a) 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de votar, em 
primeira convocação; 

 
b) Metade e mais 01 (um) do número dos associados em condições de 

votar, em segunda convocação; 
 
c) Mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar, em terceira 

convocação. 
 

§ único – Para efeito de verificação do quórum de que trata este artigo, o 
número de associados, em cada convocação, apurar-se-á pelas assinaturas 
lançadas no livro de presença às Assembleias Gerais. 

 
Art. 31 No Edital de Convocação da Assembleia Geral deverá constar; 
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a) A denominação da Cooperativa, seguida da expressão 

“CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL”, Ordinária ou 
Extraordinária, conforme o caso; 

 
b) O dia e à hora da reunião, em cada convocação, assim como o local de 

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

 
c) A sequência ordinal das convocações; 
 
d) A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações e, em 

caso de reforma do Estatuto, a indicação precisa da matéria; 
 
e) O número de associados existentes na data de sua publicação para 

efeito de cálculo de quórum de instalação; 
 
f) Local, data, nome, cargo e assinatura dos responsáveis pela 

convocação. 
 

Parágrafo único: o Edital de Convocação será afixado nas dependências 
da Cooperativa, remetidos por meio de circular e publicado em jornal local. 

 
Art. 32 Cada associado terá direito a um voto na Assembleia Geral, não sendo 
permitida a representação por meio de mandatário. 
 
Art. 33 É da competência das Assembleias Gerais a eleição e destituição dos 
membros dos Conselhos de Administração e fiscal.   

 
Parágrafo único: ocorrendo destituição que possa comprometer a 
regularidade da administração ou fiscalização da Cooperativa, poderá a 
Assembleia Geral designar administradores e conselheiros até a posse dos 
novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 34 Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo presidente, 
auxiliado pelo secretário, que lavrará a ata, sendo por aquele convidado a participar 
da mesa os ocupantes de cargos sociais. 
 

§ 1° - Na ausência do Presidente, assumirá a presidência da Assembleia 
Geral o Conselheiro que o substituiu, que convidará outro associado para 
secretariar os trabalhos e lavrar a ata; 
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§ 2° - Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente, 
os trabalhos serão dirigidos pelo primeiro signatário do edital e secretariados 
por associado indicado, na ocasião. 

 
Art. 35 Os ocupantes de cargos sociais, bem como quaisquer outros associados, 
não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se referirem direta ou 
indiretamente, entre os quais o de prestação de contas e fixação de honorários, 
todavia não ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates. 
 
Art. 36 Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos o balanço e as contas do 
exercício, o presidente, logo após a leitura do relatório do Conselho de 
Administração, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao 
plenário que indique um associado, não ocupante de cargo social, para presidir a 
reunião, durante os debates e votação da matéria. 
 

§ 1° - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais 
ocupantes de cargos sociais deixarão a mesa, permanecendo no recinto à 
disposição da assembleia, para os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados. 
 
§ 2° - O Presidente indicado escolherá entre os não ocupantes de cargos 
sociais, um secretário “ad doc.” para auxiliá-lo na redação das decisões a 
serem incluídas na ata, pelo secretário da assembleia. 

 
Art. 37 As deliberações da Assembleia Geral somente poderão versar sobre os 
assuntos do edital de convocação. 
 

§ 1° - Em regra, a votação será a descoberto, mas a Assembleia Geral 
poderá optar pelo voto secreto, atendendo-se, então às normas usuais. As 
decisões sobre eliminação, destituição, recursos e eleições para os cargos 
sociais, entretanto, somente poderão ser tomadas em votação secreta. 
 
§ 2° - O que ocorrer na assembleia geral deverá constar de ata 
circunstanciada, lavrada no livro de Atas das assembleias gerais, lida, 
discutida, votada e assinada no final dos trabalhos pelo: Presidente, 
Secretário, por uma comissão de 08 (oito) associados indicados pelo 
plenário, e ainda, por quantos queiram fazê-lo. 
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§ 3° - As deliberações nas assembleias gerais serão tomadas por maioria 
simples de votos dos associados presentes com direito a votar, tendo cada 
associado direito a 01 (um) voto. 
 
§ 4° A Assembleia Geral poderá ser suspensa, desde que determinados o 
local, a data e a hora de prosseguimento da sessão, que conste da 
respectiva ata o “quórum” de instalação, verificado tanto na abertura quanto 
no reinicio, e que seja respeitada a ordem do dia constante do edital. Para 
continuidade da assembleia é obrigatória a publicação de novos editais de 
convocação, exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o reinicio da 
reunião não possibilitar o cumprimento do prazo legal para essa publicação. 

 
Art. 38 Prescreve em 04(quatro) anos, a ação para anular as deliberações das 
Assembleias Gerais viciada de erro, dolo, fraude, ou simulação, contado o prazo da 
data de sua realização. 

 
 

 

SEÇÃO I 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Art. 39 A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez 
por ano, no decorrer dos 04 (quatro) primeiros meses após o termino do exercício 
social, deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar na Ordem do 
Dia: 

I. Prestação de contas do conselho de Administração, acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da gestão; 

b) Balanço dos 02 (dois) semestres do exercício social findo; 

c) Demonstrativo sobre as sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições, para cobertura das despesas da cooperativa; 
e 

d) Parecer do Conselho Fiscal; 

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os 
fundos estatutários; 

III. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
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IV. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente do 
Conselho de administração, dos membros da Diretoria e das cédulas 
de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 

 

V. Quaisquer assuntos de interesse social, devidamente mencionado no 
edital de convocação, excluídos os enumerados no artigo 41 deste 
Estatuto. 

 
§ 1° - A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de 
administração não desonera seus componentes de responsabilidade. 
 
§ 2° - Os membros dos órgãos de Administração e Fiscalização não podem 
participar da votação das matérias dos incisos I e IV “deste artigo. 
 
§ 3° - As eleições para Conselhos de Administração e Fiscal serão 
realizadas na Assembleia Geral Ordinária do ano em que os mandatos se 
findarem. 
 

 
SEÇÃO II 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Art. 40 A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessária e 
poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que mencionado 
no Edital de convocação. 

 
Art. 41 É de competência exclusiva de a Assembleia Geral Extraordinária deliberar 
sobre os seguintes assuntos: 
 

a) Reforma do Estatuto; 

b) Fusão, incorporação ou desmembramento; 

c) Mudança de objetivo da cooperativa; 

d) Dissolução voluntária da cooperativa e nomeação de liquidante; 

e) Contas do liquidante; 

Parágrafo Único – São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos 
associados presentes, no momento da votação, para tornar válidas as 
deliberações de que trata este artigo. 
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TITULO VII 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA 

 
Art. 42 A Cooperativa será administrada estrategicamente por um Conselho de 
administração composto de 12 (doze) membros, sendo 09 (nove) efetivos, dentre 
eles um Presidente e 3 (três) suplentes, eleitos em assembleia geral entre os 
associados que preencham os requisitos legais, normativos e estatutários, sem 
prejuízo ao atendimento dos requisitos complementares previstos no regimento 
interno e/ou regimento eleitoral. 
 
§1º Os membros do Conselho de administração, depois de aprovada sua eleição 
pelo Banco Central do Brasil, serão investidos de seus cargos mediante termo de 
posse lavrados no livro de atas do referido Conselho e permanecerão em exercício 
até a posse de seus substitutos. 
 
§2º Os que participarem de ato ou operação social que se oculte a natureza da 
sociedade, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em 
nome delas contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
§3º O Conselho de administração é o órgão responsável por deliberar e aprovar, de 
forma colegiada, as políticas e metas para o desempenho da cooperativa, bem como 
por acompanhar e monitorar a sua execução pela Diretoria executiva. 
 
§4º É de competência do Conselho de Administração a eleição e a destituição dos 
membros da Diretoria executiva. 
 
§5º Os Conselheiros suplentes exercerão o mandato na falta ou impedimento dos 
titulares, nos casos previstos neste estatuto social, pelo critério de matricula mais 
antiga na cooperativa. 
 
Art. 43 O mandato do Conselho de Administração, assim como da Diretoria 
Executiva, será de 04 (quatro) anos, encerrando-se com a posse dos eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária que eleger seus substitutos, sendo obrigatória, no 
termino de cada período, a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus 
componentes, assim considerados isoladamente. 
 
Art.  44 O Conselho de administração reger-se-á pelas seguintes normas: 
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a) Reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, por convocação do Presidente, da maioria do Conselho de 
administração ou ainda pelo Conselho fiscal. 

b) Deliberará, validamente, por maioria simples de votos, com a presença da 
maioria de seus membros, reservado ao Presidente o exercício do voto de 
desempate. 

c) As deliberações serão consignadas em atas sumárias, lavradas em livro 
próprio, lidas, aprovadas e assinadas, ao final dos trabalhos, pelos membros 
do Conselho de Administração. 

d) Suas deliberações serão incorporadas ao sistema normativo da Sicredi Piauí. 

§1º Nas ausências suspensões e impedimentos temporários, inferiores a 90 
(noventa) dias corridos, o Presidente do Conselho de Administração será 
substituído por um Conselheiro designado pelo colegiado. Verificando-se a um só 
tempo a falta de ambos o Conselho indicará um outro substituto. 

 
§2º Na ausência ou impedimento do Presidente e de seus substitutos pelo prazo 
superior a noventa dias, salvo quando comprovadamente no exercício de 
atividades de interesse da Cooperativa ou, se ficarem vagos, por qualquer tempo, 
mais da metade dos cargos do Conselho, deverão o Presidente ou os membros 
restantes, se a Presidência estiver vaga, convocar assembleia Geral para o 
preenchimento dos cargos. 

 
§3º Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente, os Conselheiros, dentre eles, 
designarão o sucessor, devendo a primeira assembleia que se seguir eleger 
novos administradores, confirmando ou não o designado, sendo que o eleito 
cumprirá apenas o tempo remanescente do mandato do sucedido. Reduzindo-se 
o número de Conselheiros a menos de 03 (três), deverão ser eleitos novos 
membros na primeira assembleia seguinte, que preencherão o tempo de 
mandato faltante. 

 
§4º Constituem, entre outras, hipóteses de vacância de cargo eletivo: 

a) Morte; 

b) Renuncia; 

c) Perda da condição de associado; 

d) O não comparecimento, sem justificativa previa, devidamente comprovada 
e aceita pelos demais membros do Conselho, a 03 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas ou 06 (seis) alternadas durante o exercício social; 
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e) Destituição; 

f) Patrocínio, como parte ou procurador, de medida judicial contra a própria 
cooperativa ou qualquer outra entidade ou empresa integrante da Central 
Sicredi Norte Nordeste, salvo aquelas que visem o exercício do próprio 
mandato; 

g) As ausências ou impedimentos iguais ou superiores a noventa dias 
corridos, salvo quando comprovadamente no exercício de atividades de 
interesse da cooperativa; 

h) Quando não mais reunir as condições básicas para exercício do cargo 
eletivo nos termos deste estatuto. 

 
§5º Nenhum Conselheiro ou Diretor poderá participar de discussões e 
deliberações que envolverem transações financeiras ou qualquer outra matéria 
que implique conflito de interesse próprio, ou que diga respeito a seus parentes 
até 2º grau, em linha reta ou colateral, seus cônjuges e companheiros, seus 
empregados, ou pessoas com as quais mantenham relação de negócios. 

 
§6º Na hipótese de qualquer Conselheiro ser indicado como candidato a cargo 
político-partidário, deverá renunciar ao cargo eletivo na Cooperativa em até 02 
(dois) dias úteis após a data da convenção do partido em que restou confirmada 
essa indicação, sob pena de vacância do cargo. 
 
§7º Quando algum membro estatutário da Cooperativa, inclusive com funções 
executivas, infringir os normativos oficiais ou sistêmicos, o presente Estatuto 
social e/ou o regimento interno, notadamente pela pratica de atos que 
caracterizem gestão temerária, o Conselho de Administração, após apuradas as 
infrações, que constarão em relatório especifico, notificará o investigado/infrator, 
podendo suspende-lo preventivamente das suas funções, enquanto perdurar a 
investigação, dando-lhe conhecimento das verificações feitas, para que num 
prazo de 30 (trinta) dias apresente suas razões de defesa, as quais serão 
apreciadas pelo Conselho de Administração em igual prazo ou em sua próxima 
reunião. 

 
§8º Caso o Conselho de Administração não acolha as razões apresentadas ou 
entenda que são insuficientes ou ainda que não esclareçam suficientemente os 
fatos apurados, poderá solicitar informações complementares, fixando um prazo 
para sua apresentação, e, após a análise destas, dependendo da gravidade da 
infração, aplicará as penalidades previstas no Regimento interno. 
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Art.45 Além de outras atribuições decorrentes da lei e do estatuto, compete ao 
Conselho de Administração: 
 

I - Estabelecer orientação geral e estratégica para a atuação da Cooperativa, e 
fixar diretrizes, examinar e aprovar os planos anuais de trabalho e os planos 
operacionais e de contingências, e respectivos orçamentos da Cooperativa, 
acompanhando mensalmente o seu desenvolvimento; 
 
II - Adquirir, alienar, doar ou onerar bens imóveis, sendo que a alienação, doação 
e oneração deverão ser aprovadas em assembleia geral, exceto quando o bem a 
ser alienado não seja de uso próprio nos termos do artigo 35, da lei nº 4.595/64, 
ocasião em que não será necessária a aprovação assemblear, podendo o 
Conselho ou a Diretoria por ele empossada, em conjunto de dois Diretores, ou de 
procuradores constituídos por esta última, firmar todos os documentos, inclusive 
escrituras públicas e tomar qualquer outra providencia com vistas a 
concretização de tais negócios; 
 
III - Deliberar acerca da forma e dos prazos de devolução das quotas partes de 
capital social referente aos associados demitidos, excluídos ou eliminados nos 
termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23; 
 
IV - Deliberar sobre a admissão, eliminação e exclusão de associados, podendo, 
a seu exclusivo critério, aplicar, por escrito, advertência prévia; 
 
V -Verificar, no mínimo mensalmente, o estado econômico financeiro da Sicredi 
Piauí e o desenvolvimento das operações e atividades em geral, através dos 
balancetes contábeis e demonstrações especificas; 
 
VI - Aprovar o regulamento e o regimento interno e os manuais organizacionais e 
demais normas operacionais e administrativas da cooperativa, que não poderão 
contrariar as disposições deste estatuto, dos manuais e demais normativos do 
sistema; 
 
VII – Zelar para que a Diretoria executiva esteja, sempre, rigorosamente apta e 
capacitada para exercer as suas funções, e acompanhar o seu desempenho em 
relação ao cumprimento das políticas e das metas estabelecidas pelo Conselho; 
 
VIII - Aprovar a programação das operações e negócios da Cooperativa, tendo 
em vista os recursos disponíveis e as necessidades financeiras dos associados; 
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IX - Aprovar a fixação periódica dos montantes e dos prazos máximos das 
operações de credito, e a taxa de juros e outros encargos a serem praticados 
nestas operações, observadas as regras sistêmicas, se existentes; 
 
X - Estabelecer a política de investimentos e as normas para controle de 
operações e para a gestão de riscos, respeitadas as diretrizes sistêmicas, se 
existentes; 
 
XI – implementar o código de ética e conduta para pautar as ações dos 
Conselheiros de administração, dos Diretores executivos, dos Conselheiros 
Fiscais e dos empregados e zelar pelo seu cumprimento; 
 
XII – fixar a política de admissão e demissão de empregados e de cargos, 
salários e benefícios, respeitada a política sistêmica, se existente; 
 
XIII – propor a assembleia geral, anualmente, o valor da remuneração do 
Presidente do Conselho de Administração, dos diretores executivos e das 
cédulas de presenças dos Conselheiros de administração e fiscal; 
 
XIV – Autorizar a contratação de operações de credito com instituições 
financeiras, destinadas ao financiamento das atividades dos associados; 
 
XV – Deliberar acerca do pagamento de juros às quotas partes de capital, 
estipulando a remuneração, respeitando o limite legal e o disposto no presente 
estatuto; 
 
XVI – Examinar e apurar denúncias de infrações praticadas no âmbito da 
Cooperativa, inclusive as que lhe forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal, e 
determinar a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
XVII – Deliberar sobre a convocação da assembleia geral, inclusive para 
destituição de cargo de conselheiro; 
 
XVIII – Encaminhar à assembleia geral as propostas de alterações estatutárias, 
quando houver, e proposta de criação de outros fundos não estatutários;  
 
XIX – Deliberar sobre a aplicação dos recursos do FATES – Fundo de 
assistência técnica educação e social; 
 
XX – Deliberar sobre a contratação ou destituição de auditor externo ou entidade 
de auditoria cooperativa, respeitadas as definições sistêmicas a respeito; 
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XXI – Autorizar, previamente, participações de capital em outras empresas e 
entidades, atendidos os propósitos sociais da Cooperativa e respeitadas as 
deliberações e as orientações sistêmicas a respeito; 
 
XXII – Avaliar e aprovar as políticas e diretrizes relativas aos controles internos, à 
segurança e à gestão de riscos da Cooperativa, propostos pela Diretoria 
executiva, respeitadas as definições e orientações sistêmicas; 
 
XXIII – Deliberar, pela maioria absoluta de votos dos seus membros, sobre a 
eleição e destituição dos membros da Diretoria executiva, e, no caso de 
destituição, em reunião especificamente convocada para esse fim; 
 
XXIV – Deliberar sobre a criação de comitês e nomear seus membros, sendo que 
os Comitês devem ter como proposito assessorar o Conselho e a Diretoria 
executiva no desempenho de suas atribuições relacionadas, entre outros 
aspectos, à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas ao 
desenvolvimento da Cooperativa, e a difusão da cultura de supervisão, controles, 
fixação de limites de exposição a riscos e mitigação de riscos, ética e conduta, 
remuneração do quadro de pessoal e conformidade com as normas vigentes; 
 
XXV – Zelar pelo fortalecimento dos princípios e ideais do Cooperativismo e para 
que os direitos dos associados sejam observados, inclusive em relação aos 
canais de recebimento de informações; 
 
XXVI – Autorizar a abertura, o fechamento, a transferência ou a mudança de 
endereço das dependências da Cooperativa, nos termos da legislação vigente; 
 
Art. 46 Ao Presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo de outras 
incumbências que lhe forem atribuídas pela assembleia geral, pelo Conselho de 
Administração e decorrentes da lei, deste estatuto e/ou normativos internos, 
compete: 

 
I – Acompanhar e avaliar a atuação de cada um dos Diretores, reportando ao 
Conselho de Administração, para a adoção das medidas que se fizerem 
necessárias, se e quando for o caso; 
 
II – Selecionar os candidatos aos cargos de Diretor e submete-los ao Conselho 
de administração, para eleição, na forma e respeitados os requisitos para tanto 
previstos neste Estatuto e no Regimento interno; 
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III – Submeter ao Conselho de administração, e acompanhar sua execução pela 
Diretoria executiva, propostas de elaboração de regulamentos, regimentos, 
planos de trabalho, políticas, metas, estratégias, criação de comitês, propostas 
orçamentarias, códigos e normativos em geral, elaborados e propostos pela 
Diretoria executiva e respeitadas as diretrizes sistêmicas, quando existentes; 
 
IV – Apresentar ao Conselho de Administração e, em nome deste, à assembleia 
geral, propostas de alteração estatutária, relatório anual das operações e 
atividades da Cooperativa, acompanhados do balanço, das demonstrações de 
sobras e perdas e do parecer do Conselho fiscal e da auditoria independente, e 
outros documentos que se fizerem necessários; 
 
V – Avaliar a atuação e o desempenho de cada membro do Conselho, no 
exercício de seus mandatos; 
 
VI – Representar a Cooperativa no relacionamento com órgãos e entidades de 
classe e outras entidades de contato da Cooperativa: 
 
VII – Participar de Congressos, seminários e outros certames como 
representante da Cooperativa, podendo delegar essa atribuição a outro 
Conselheiro ou Diretor; 
 
VIII – Zelar pelo bom desempenho do Conselho, convocando e coordenando as 
suas reuniões; 
 
IX – Avaliar de forma sistematizada o atendimento prestado ao quadro social nas 
dependências da Cooperativa, visando garantir a satisfação e a qualidade dos 
serviços prestados aos associados; 
 
X – Aplicar as penalidades que forem estipuladas pela assembleia. 
 

Art. 47 – O Conselho de administração elegerá em reunião específica e por maioria 
absoluta de votos, entre pessoas, associadas ou não, que detenham capacitação 
técnica comprovada para o exercício do cargo, os ocupantes dos cargos da Diretoria 
Executiva que são: Diretor Executivo e Diretor Operacional. 

 
§1º O mandato da Diretoria coincidirá com o do Conselho de Administração; 

 
§2º Não será admitida a acumulação de cargos entre o Conselho de 
Administração e a Diretoria executiva;  
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§3º Os Diretores serão eleitos, reeleitos e destituídos, a qualquer tempo, pela 
maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração, e exercerão as 
funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração, 
respeitado o disposto no presente Estatuto; 

 
§4º Na hipótese de afastamento temporário inferiores a 90 (noventa) dias, o 
Diretor executivo será substituído pelo Diretor operacional; 

 
§5º Se ficarem vagos, por prazo superior a 90 dias, qualquer cargo da 
Diretoria executiva, o Conselho de administração reunir-se-á imediatamente e 
escolherá outro ocupante para o cargo vago; 

 
§6º A posse dos membros da Diretoria executiva dar-se-á depois de aprovada 
sua eleição pelo Banco central do Brasil, e os mesmos serão investidos em 
seus cargos mediante termos de posse lavrado no livro de atas da Diretoria 
executiva e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos; 

 
§7º Os substitutos exercerão os cargos somente até o final do mandato de 
seus antecessores; 

 
§8º Aplicam-se a Diretoria executiva as hipóteses de vacância no §4º do 
art.44; 

 
§9º A Diretoria executiva reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente, sempre que necessário por convocação do seu Diretor 
Executivo, deliberando validamente desde que presentes os dois Diretores. 
As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que convocadas pelo 
Presidente do Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva: 

 
§10º Os membros da Diretoria executiva deverão, sempre que solicitado, ou 
seja, necessário participar das reuniões do Conselho de administração, a fim 
de apresentar esclarecimentos a respeito da gestão; 

 
 
§11º Os poderes para representar a Cooperativa serão exercidos sempre por 
dois Diretores, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e poderão assumir 
obrigações, transigir, exercer ou renunciar direitos, firmar qualquer ato, 
contrato, escritura pública ou outro documento que acarrete responsabilidade, 
obrigação ou direito para a Cooperativa ou que sejam derivados da atividade 
normal de gestão; 
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§12º A representação da Cooperativa, também poderá ser feita, 
conjuntamente, por um Diretor e um procurador, ou por dois procuradores. 
Fora da sede social, a representação poderá ainda ser feita isoladamente por 
um procurador, com poderes específicos. Na constituição de procuradores, a 
Cooperativa será representada pelos dois Diretores. Os instrumentos de 
mandado, exceto judiciais, terão obrigatoriedade de prazo de validade não 
superior a um ano. 

 
Art. 48 A Diretoria executiva tem por atribuição executar as diretrizes, políticas e 
estratégias definidas pelo Conselho de Administração, e lhe compete: 
 

I – Executar as atividades inerentes à administração da Cooperativa em seus 
serviços e operações e praticar atos de gestão, inclusive contrair obrigações, 
transigir, firmar acordos em processos judiciais, acordos e convenções 
coletivas, ceder e empenhar ou renunciar direitos e constituir mandatários, e 
acompanhar a situação econômica financeira da Cooperativa; 

 
II – Elaborar, para apreciação do Conselho de administração e da assembleia 
geral, conforme o caso, propostas de reforma do estatuto social, de 
regulamentos, regimentos, planos de trabalho, políticas, metas, estratégias, 
criação de comitês, propostas orçamentarias, códigos e normativos em geral, 
respeitados as diretrizes sistêmicas, quando existentes; 

 
III – Deliberar para contratação e demissão de gestores e principais técnicos 
que integram o quadro de pessoal da Cooperativa, que não poderão ser 
parentes entre si, ou dos membros dos Conselhos de administração e Fiscal e 
da Diretoria executiva, até segundo grau em linha reta ou colateral; 

 
IV – Supervisionar, orientar e avaliar os gestores e principais técnicos que 
integram o quadro de pessoal da Cooperativa, adotando as medidas 
apropriadas e realizando os ajustes que porventura se fizerem necessários; 
 
V – Deliberar sobre as proposições de credito dos associados, obedecidas às 
normas gerais fixadas pelo Conselho de administração e respeitados os 
normativos e as diretrizes sistêmicas, se existentes; 

 
VI – Firmar todos os documentos, inclusive contratos e escrituras públicas, e 
tomar quaisquer providencias com vistas a concretização e a execução da 
aquisição, alienação, doação ou oneração, conforme o caso, de bens imóveis 
ou moveis da Cooperativa, observando o disposto no presente estatuto e as 
deliberações do Conselho de administração; 
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VII – Delegar poderes aos gestores contratados, inclusive fixando as normas 
de disciplina funcional, e lhes definindo as atribuições, remunerações, alçadas 
e responsabilidades, inclusive, para assinatura em conjunto de dois; 

 
VIII – Levar a apreciação do Conselho de administração políticas e diretrizes 
do negócio e fazer cumprir as suas deliberações; 
 
IX – Assegurar a implantação do planejamento estratégico, financeiro e de 
investimentos, bem como acompanhar a sua execução, nos termos definidos 
pelo Conselho de Administração; 

 
X – Primar pelo bom atendimento prestado ao quadro social na sede e nas 
demais agências, de forma a garantir um elevado nível de satisfação e a 
qualidade dos serviços prestados; 

 
XI – Cumprir e fazer cumprir este estatuto, o regimento interno e os demais 
normativos oficiais e da própria Central Sicredi Norte/Nordeste, bem como as 
deliberações da assembleia geral e do Conselho de administração da 
Cooperativa; 

 
XII – Estabelecer dia e hora para suas reuniões extraordinárias, e fixar o 
horário de funcionamento da Cooperativa; 

 
XIII – Zelar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade e 
ética, de modo a preservar o bom nome, a segurança, o desenvolvimento e a 
perenidade da Sociedade; 

 
XIV – Zelar pela qualidade do atendimento geral e dos produtos e serviços 
disponibilizados aos associados. 

 
Art. 49 Ao Diretor executivo cabem, entre outras que lhe forem atribuídas pela 
assembleia geral, pelo Conselho de Administração, pela Diretoria executiva ou por 
normativos internos, as seguintes atribuições: 
 

I – Supervisionar e acompanhar as atividades gerais da cooperativa, 
estabelecer e estruturar, em conjunto com o Diretor Operacional, os serviços 
e normas internas e operacionais da cooperativa, zelando pelo cumprimento 
das decisões da assembleia geral, do Conselho de Administração e da 
Diretoria executiva; 
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II – Acompanhar a execução dos trabalhos inerentes ao desenvolvimento, à 
estabilidade, à segurança, à expansão e a perenidade da cooperativa; 

 
III – Zelar pela adequada condução e desempenho da Diretoria executiva, 
convocando e coordenando as suas reuniões e as ações de seus membros; 
 
IV – Atribuir funções especiais a qualquer dos membros da Diretoria 
executiva; 

 
V – Coordenar a elaboração do planejamento estratégico e do relatório de 
prestação de contas da Diretoria executiva, ao termino do exercício social, 
para a apresentação a assembleia geral, acompanhado dos balanços, 
demonstrativos das sobras liquidas ou perdas apuradas e parecer do 
Conselho fiscal e da auditoria independente; 

 
VI – Em conjunto com o Diretor de Operacional ou procurador, assinar 
balanços, balancetes, e demonstrativos de sobras e perdas; 

 
VII – Assinar em conjunto com o Diretor Operacional ou procurador, contratos 
escrituras, cédulas e demais documentos constitutivos de obrigações e outros 
derivados da atividade normal da gestão da cooperativa; 

 
VIII – Decidir em conjunto com o Diretor Operacional ou procurador, sobre a 
admissão e demissão de pessoal; 

 
IX – Dar execução às deliberações do Conselho de administração no tocante 
a orientação geral dos negócios sociais; 
 
X – Recomendar a Diretoria executiva a adoção de medidas saneadoras com 
vistas ao restabelecimento da normalidade operacional e ao fortalecimento da 
cooperativa, em face de situações de inobservância da regulamentação 
aplicável, de perecimento patrimonial ou que acarretem risco imediato ou 
futuro; 

 
XI – Resolver os casos omissos, em conjunto com o Diretor Operacional; 

 
Art. 50 - Ao Diretor Operacional compete, dentre outras que lhe forem atribuídas 
pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva, 
por normativos internos ou pelo Diretor Executivo, as seguintes atribuições, 
observados eventual detalhamento em normativos internos e/ ou sistêmicos: 
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I – Dirigir e executar as atividades e políticas administrativas no que tange às 
políticas de recursos humanos, tecnológicos e materiais, e zelar pela 
eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas informatizados e de 
telecomunicações da Cooperativa; 

II – Decidir, em conjunto com o Diretor Executivo ou Procurador, sobre a 
admissão e a demissão de pessoal; 

III – coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir a Diretoria 
Executiva as medidas que julgar convenientes; 

IV- Lavrar ou coordenar a lavratura das atas das assembleias gerais, e das 
reuniões da Diretoria Executiva; 

V- Orientar, acompanhar e avaliar a atuação do pessoal de sua área; 

VI - Assinar, em conjunto com o Diretor Executivo ou procurador, balanços, 
balancetes e demonstrativos de sobras e perdas; 

VII – assinar, em conjunto com o Diretor Executivo ou Procurador, contratos, 
cédulas, escrituras e demais documentos constitutivos de obrigações e outros 
derivados da atividade normal da gestão; 

VIII – acompanhar as operações da Cooperativa em curso, adotando as 
medidas e controles necessários para sua regularização; 

IX – Recomendar a Diretoria Executiva a adoção de medidas saneadoras com 
vistas ao restabelecimento da normalidade operacional e ao fortalecimento da 
Cooperativa, em face de situações de inobservância da regulamentação 
aplicável, de perecimento patrimonial ou que acarretem risco imediato ou 
futuro; 

X – Dirigir as funções correspondentes às atividades da Cooperativa 
relacionadas a operações ativas, passivas e de recuperação de crédito, e fixar 
as diretrizes operacionais no que tange à concessão de crédito, a oferta de 
produtos e serviços financeiros e a movimentação de capital; 

XI – estabelecer as diretrizes relacionadas com as funções financeiras da 
Cooperativa (fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos, 
demonstrações financeiras, análises de rentabilidade, de custos, etc.) 

XII – zelar pela segurança dos recursos financeiros e de outros valores 
mobiliários da Cooperativa; 
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XIII – elaborar as análises mensais sobre a evolução das operações e 
serviços da Cooperativa, a serem apresentadas à Diretoria Executiva e ao 
Conselho; 

XIV – responsabilizar-se pelos serviços atinentes a área de cadastro, abertura 
e manutenção de contas de depósitos; 

XV – Orientar, acompanhar e avaliar a atuação do pessoal de sua área; 

XVI – em conjunto com o  Diretor Executivo assinar balanços e balancetes, 
demonstrativos de sobras e perdas, contratos, cédulas, escrituras e demais 
documentos constitutivos e outros derivados da atividade normal da gestão; 

XVII – decidir, em conjunto com o Diretor Executivo ou Procurador, sobre a 
admissão e a demissão de pessoal, e desenvolver outras atribuições que lhe 
sejam conferidas pela Diretoria Executiva; 

XVIII – resolver os casos omissos, em conjunto com o Diretor Executivo. 

 
TÍTULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 51 O Conselho Fiscal é composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) 
membros suplentes, todos associados, eleitos em Assembleia Geral, qualquer 
destes para substituir qualquer daqueles.  

§ 1º - Os componentes do Conselho Fiscal têm mandato de 02 (dois) anos, 
encerrando-se com a posse dos eleitos na assembleia geral ordinária que 
eleger seus substitutos, sendo observada a renovação de, ao menos, 2 
(dois) membros a cada eleição, sendo 1(um) efetivo e 1 (um) suplente. 
 
§ 2° - O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e 
extraordinariamente, quando necessário; 
 
 § 3° - As reuniões serão realizadas com a participação de, no mínimo 03 
(três) conselheiros, efetivos ou suplentes. 

 
Art. 52 Em sua primeira reunião, os membros efetivos do Conselho Fiscal 
escolherão, entre si um coordenador incumbido de convocar e coordenar as 
reuniões e um secretário para lavrar as atas. 

 
§ 1° - Nos seus impedimentos, o Coordenador será substituído por 
Conselheiro escolhido na ocasião. 
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§ 2° - Nos impedimentos ou falta de membro efetivo, o Coordenador do 
Conselho Fiscal convocará suplente para as funções. 
 
§ 3° - Os membros efetivos do Conselho Fiscal, em caso de renúncia, 
impedimento, falecimento ou perda de mandato, serão substituídos pelos 
suplentes, obedecida a ordem de antiguidade como associado da 
Cooperativa e, em caso de empate, por ordem decrescente de idade. 

 
Art. 53 O Conselho Fiscal exercerá assídua e minuciosa fiscalização sobre as 
operações e atividades da Cooperativa, investigando fatos, colhendo informações, 
examinando livros e documentos. 
 

§ 1° - No desempenho de suas funções, poderá valer-se de informações 
dos funcionários da Cooperativa ou da Assistência de técnico externo, 
quando a importância ou complexidade dos assuntos o exigirem; 
 
§ 2° - A fiscalização será exercida, incluindo: 
 
a) Examinar a escrituração dos livros da tesouraria; 

 
b) Conferir mensalmente os termos de conferência de numerários lavrados 

pelos gestores e denunciar a existência de documentos não 
escriturados. 

 
c) Verificar se os saldos excedentes foram regularmente depositados em 

bancos e se os extratos das contas conferem com a escrituração da 
Cooperativa; 

 
d) Examinar se todos os empréstimos foram concedidos, segundo as 

normas estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como se 
existem garantias suficientes para a segurança das operações 
realizadas; 

 
e) Verificar se as normas para concessão de empréstimos são as que 

melhor atendem às necessidades do quadro social; 
 

f) Verificar se os empréstimos concedidos pelos diretores, em caráter de 
emergência, se enquadram dentro das normas estabelecidas 
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g) Verificar se foram tomadas as providências cabíveis para a liquidação de 
eventuais débitos dos associados em atraso; 

 
h) Verificar se as despesas foram previamente aprovadas pelo Conselho de 

Administração; 
 

i) Verificar o equilíbrio entre as despesas administrativas e as receitas para 
sua cobertura; 

 
j) Examinar os livros de contabilidade geral e os balancetes mensais; 

 
k) Verificar se o Conselho de Administração e a Comissão de crédito se 

reúnem regularmente. 
 

l) Verificar o regular funcionamento da Cooperativa junto ao Banco Central 
do Brasil e se existem reclamações ou exigências desse órgão a 
cumprir; 

 
m) Verificar se a Cooperativa está em dia com os compromissos, junto aos 

órgãos fiscais; 
 

n) Apresentar ao Conselho de Administração relatórios dos exames 
procedidos; 

 
o) Apresentar à Assembleia Geral parecer sobre operações sociais, 

tomando por base os balanços semestrais e contas; 
 

p) Convocar, extraordinariamente, em qualquer tempo, a Assembleia Geral, 
se ocorrerem motivos graves e urgentes. 

 
§ 3° - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria 
simples de votos, constarão de ata circunstanciada lavrada no livro de atas 
de reuniões do Conselho Fiscal, assinada, ao final da reunião, pelos 
participantes. 

 
 

TÍTULO IX 
DO BALANÇO, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS 

 
Art. 54 O balanço geral, incluindo o confronto entre as receitas e despesas, mais 
depreciações, será levantado, semestralmente, em 30 de junho e 31 de dezembro. 
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§ 1° - As sobras apuradas ao final de cada exercício (resultado consolidado) 
serão destinadas da seguinte forma: 
 

a) 50% (cinquenta por cento), no mínimo,  para o Fundo de Reserva; 
 

b) 10% (dez por cento), para o Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social - FATES; 

 
§ 2° - As sobras líquidas, deduzidas as parcelas destinadas aos fundos 
obrigatórios, serão distribuídas aos associados proporcionalmente às 
operações realizadas com a cooperativa, salvo deliberação em contrário da 
assembleia geral, sempre respeitada à proporcionalidade do retorno. 
 
§ 3° - As perdas verificadas no decorrer do exercício serão cobertas com 
recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se este for insuficiente, 
mediante rateio entre os associados, na razão direta das operações 
realizadas. 
 
§ 4° - Os resultados de cada semestre, sobras ou perdas, são distintos entre 
si, sendo submetidos, separadamente, à decisão da Assembleia Geral 
Ordinária. 

 
Art. 55 Revertem também, em favor do Fundo de Reserva, os auxílios e doações 
sem destinação específica. 
 

Parágrafo Único - Os créditos não reclamados pelos associados demitidos, 
eliminados ou excluídos, serão destinados de acordo com a lei em vigor. 

 
Art. 56 O Fundo de Reserva destina-se a cobrir prejuízos eventuais e imprevistos 
que a Cooperativa venha a sofrer e atender ao seu desenvolvimento. 
 
Art. 57 Os fundos, constituídos na forma do artigo 54, são indivisíveis entre os 
associados, mesmo no caso de dissolução e liquidação da Cooperativa. 
 
Art. 58 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES destina-se à 
prestação de assistência aos associados, seus dependentes legais e empregados 
da Cooperativa, conforme programas aprovados pelo Conselho de Administração. 

 
Art. 59 Os serviços a serem atendidos pelo FATES poderão ser executados 
mediante convênio. 
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TÍTULO X 
DO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS 

 
Art. 60 A Sicredi Piauí se obriga a participar da constituição e permanência do 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCOOP) na forma, nos prazos e 
nas condições estabelecidas no regulamento próprio do Fundo. 
 

 
 
 
 
 

TÍTULO XI 
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
Art. 61 A Cooperativa será dissolvida nos casos abaixo especificados, 
oportunidades em que deverão ser nomeados um ou mais liquidantes e um 
Conselho Fiscal de 03 (três) membros para proceder a sua liquidação. 
 

I – Quando assim o deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados, 
totalizando o número mínimo exigido pelo artigo 4° deste Estatuto, não se 
disponham em assegurar a sua continuidade; 
 
II – Devido a alteração de sua forma jurídica; 
 
III - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social 
mínimo se, até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo não 
inferior a 06 (seis) meses, eles não forem restabelecidos. 
 
IV - Pelo cancelamento da autorização para funcionamento. 
 
V – Pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
§ 1°- A Assembleia Geral, no limite de suas limitações, poderá em qualquer 
época destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando 
seus substitutos. 
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§ 2°- Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a 
denominação da Cooperativa, seguida da expressão “em liquidação” 
 
§ 3°- O processo de liquidação só poderá ser iniciado após anuência do 
Banco Central do Brasil. 

 
Art. 62 A dissolução da Cooperativa implicará o cancelamento da autorização para 
funcionamento e do registro. 
 
Art. 63 Os liquidantes terão todos os poderes normais de Administração, bem como 
praticar atos e operações necessárias à realização do ativo e pagamento do 
passivo. 
 

Parágrafo único - no caso de dissolução da Cooperativa, o remanescente 
patrimonial não comprometido e os fundos constituídos, de acordo com o 
artigo 54, parágrafo primeiro, serão destinados de acordo com a lei em 
vigor. 

 
 

TÍTULO XII 
DA SOLIDARIEDADE 

 
Art. 64 O Sistema Central Sicredi Norte/Nordeste é integrado pela Central Sicredi 
Norte/Nordeste, e pelas singulares associadas, entre elas a Sicredi Piauí. 
 
Art. 65 As ações do Sistema Central Sicredi Norte/Nordeste a nível regional são 
coordenadas pela Central Sicredi Norte/Nordeste que representa o Sistema como 
um todo, perante o segmento cooperativo nacional, Banco Central do Brasil, 
banco(s) conveniado(s) e demais organismos governamentais e privados. 
 
Art. 66 A Sicredi Piauí responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela 
Central Sicredi Norte/Nordeste perante terceiros, até o limite do valor das quotas-
parte do capital que subscreveu, perdurando esta responsabilidade nos casos de 
demissão, eliminação ou exclusão, até a data em que forem aprovadas pela 
Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o desligamento, salvo no 
caso do Parágrafo Segundo e sem prejuízo do estabelecido no Parágrafo Terceiro 
deste artigo. 
 

§ 1º - A responsabilidade da Sicredi Piauí, nos termos previstos no caput, 
somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Central 
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Sicredi Norte/Nordeste, salvo nos casos do Parágrafo Segundo e Terceiro 
deste artigo. 
 
§ 2º - A Sicredi Piauí responde solidariamente, na qualidade de devedor 
solidário e principal pagador, pelas obrigações contraídas pela Central 
Sicredi Norte/Nordeste perante o BNDES e à FINAME, perdurando esta 
responsabilidade nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, até a 
data em que forem aprovadas pela Assembleia Geral, as contas do 
exercício em que se deu o desligamento. 
 
§ 3º - A Sicredi Piauí responde solidariamente, com o respectivo 
patrimônio, nos termos do Código Civil Brasileiro, pelas obrigações 
contraídas pela Central Sicredi Norte/Nordeste, exclusivamente em 
decorrência de sua participação no Serviço de Compensação de Cheques 
e Outros Papéis. 
 
§ 4º - Caso a Sicredi Piauí dê causa a insuficiência de liquidez de toda e 
qualquer natureza à Central Sicredi Norte/Nordeste, a Sicredi Piauí 
responderá com o seu patrimônio e na insuficiência deste, com o 
patrimônio de seus administradores. 
 
§ 5º - A Sicredi Piauí, integrante do sistema de centralização financeira, 
submeter-se-á às regras do sistema de garantias recíprocas relativamente 
às operações de crédito realizadas entre a Sicredi Piauí e a Central 
Sicredi Norte/Nordeste, repasse de recursos oficiais e privados, bem 
como aplicações financeiras na forma definida na política de 
investimentos da Central Sicredi Norte/Nordeste. 

 
Art. 67 Cabe à Sicredi Piauí acatar e fazer cumprir as decisões assembleares, 
normas, regulamentos, regimentos e o estatuto social da Central Sicredi 
Norte/Nordeste, à qual a Sicredi Piauí é associada. 
 

Parágrafo único: A Sicredi Piauí delega poderes para a Central Sicredi 
Norte/Nordeste implantar os controles internos com base no Regimento 
Interno do Sistema Sicredi Norte/Nordeste – acatando as recomendações 
oriundas da Central. 

 
 

TÍTULO XIII 
DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
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Art. 68 A Sicredi Piauí para participar do processo denominado “administração 
financeira” que é gerido e administrado pela Central Sicredi Norte/Nordeste deverá 
possuir estrutura administrativa, econômica, gerencial, financeira e patrimonial 
adequadas e suficientes a critério da Central Sicredi Norte/Nordeste. 
 
Art. 69 A Sicredi Piauí para participar do processo denominado “administração 
financeira” compromete-se a acatar e cumprir todas as normas inerentes ao citado 
processo oriundo da Central Sicredi Norte/Nordeste, permitindo que a Central Sicredi 
Norte/Nordeste faça auditorias, inspetorias e afins em suas contas e balanços. 
 

Parágrafo único: A Sicredi Piauí permite nos termos dos normativos em 
vigor que a Central Sicredi Norte/Nordeste adote providências 
necessárias visando o restabelecimento do funcionamento regular da 
Sicredi Piauí, na forma prevista no Estatuto Social da Central Sicredi 
Norte/Nordeste com o intuito de manter o nível de liquidez e segurança do 
Sistema. 
 

Art. 70 A Sicredi Piauí reconhece como título executivo extrajudicial nos termos do 
Artigo 585, II do Código de Processo Civil (CPC) os contratos formalizados junto a 
Central Sicredi Norte/Nordeste. 
 
 

 
TITULO XIV 

DO USO DA MARCA 
 
Art. 71 A Sicredi Piauí para usar a marca “Sicredi” deverá estar autorizada, mediante 
a formalização dos instrumentos legais adequados.  
 
Art. 72 A Sicredi Piauí compromete-se a acatar e cumprir todas as normas inerentes 
ao uso da marca “Sicredi”.  

 
 

TÍTULO XV 
COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA ÚNICO DO SISTEMA 

SICREDI NORTE/NORDESTE 
 

Art. 73 – A cooperativa manterá convênio para a execução das atividades de 
ouvidoria com entidade integrante do sistema, na forma da legislação vigente. 
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TITULO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 74 São condições básicas para o exercício de cargos eletivos: 
 

a) Ser pessoa natural; 
 

b) Ter reputação ilibada, aferida através do exame de informações 
cadastrais; 

 
c) Não ser impedido por lei; 

 
d) Não houver sofrido protesto de título que não haja sido cancelado por 

pagamento ou por ordem judicial; 
 

e) Não ter tido conta encerrada por uso indevido de cheques; 
 

f) Não ter participado como sócio ou administrador de empresa ou 
sociedade que, no período de sua participação ou administração, até 02 
(dois) anos antes de sua posse, tenha títulos protestados, tenha sido 
responsabilizado em ação judicial ou tenha conta encerrada por uso 
indevido de cheques; 

 
g) Não ser falido ou concordatário ou sócio de pessoa jurídica falida ou 

concordatária; 
 

h) Não ser pessoa declarada inabilitada para cargo de administração em 
instituição financeira, sociedade seguradora, entidade de previdência 
privada ou companhia aberta; 

 
i) Não ter participado da administração financeira, cuja autorização de 

funcionamento tenha sido cassada ou não prorrogada ou que esteja em 
liquidação extrajudicial, concordata, falência ou sob intervenção do 
governo; 

 
j) Não exercer cargo de direção em outra Cooperativa de Crédito ou 

Cooperativa mista com seção de crédito, com exceção para as Centrais 
de Cooperativas de Crédito; 
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k) Não participar da administração de qualquer instituição financeira; 
 

l) Não deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de qualquer outra 
instituição financeira. 

 
Art. 75 - Os Conselheiros de Administração e os Diretores, com o seu patrimônio 
pessoal, respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pela Cooperativa 
durante a sua gestão, até que se cumpram integralmente.  

 
§ 1º Os Conselheiros de Administração e os Diretores que derem causa à 
insuficiência de liquidez no Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis, 
ou, por gestão temerária ou omissão grave de deveres, determinarem prejuízo à 
Sociedade, responderão, diretamente, com seu próprio patrimônio pelo 
ressarcimento dos danos. 

 
§ 2º A Cooperativa, através de seus órgãos sociais, em conjunto ou isoladamente, 
desde já aqui autorizados, tomará prontamente as medidas cabíveis, inclusive no 
âmbito judicial, para promover a responsabilização dos Conselheiros de 
Administração e Diretores cujas ações ou omissões, na forma do parágrafo anterior, 
tenham como consequência quaisquer dos resultados nele referidos.  
 
 
Art. 76 Qualquer reforma estatuária depende de prévia e expressa aprovação do 
Banco Central do Brasil, para que possa entrar em vigor e ser arquivada no Registro 
do Comércio. 
 
Art. 77 A Cooperativa submeterá à aprovação do Banco Central do Brasil, no prazo 
de 15 dias os nomes dos membros eleitos para os Conselhos de Administração e 
Fiscal. 
 
Art. 78 A posse dos eleitos ficará condicionada à aprovação do Banco Central do 
Brasil. 
 
Art. 79 O mandato dos ocupantes dos cargos dos órgãos estatutários estender-se-á 
até a posse dos seus substitutos. 
  
Art. 80 Os casos omissos ou duvidosos, serão resolvidos de acordo com a lei e os 
princípios doutrinários, ouvidos os órgãos de assistência e de fiscalização do 
Cooperativismo de Economia e Crédito Mútuo. 
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DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A PRESENTE CÓPIA É 
AUTÊNTICA, FIEL E IDÊNTICA A QUE SE ACHA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS 
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DA Cooperativa de Crédito, Poupança e 
Investimento do Estado do Piauí - Sicredi Piauí. 
 
Teresina (PI), 09 de dezembro de 2020 
 
 
Marco Aurélio Rufino da Silva Filho 
Presidente 
 
 
Hugo Alexandre Costa Rodrigues 
Diretor Executivo 
 
 
Estella Núbia Lemos 
Diretora Operacional 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO 

DO PIAUI- SICREDI PIAUI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

34145311353

57824010368

63042843300
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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