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§4° - Quando os cooperados de uma localidade acharem mais adequado eleger

mais de urn cooperado coordenador, o valor acima referido sera rateado entre os
eleitos.

Art. 7° - Para associar-se, o proponente preencherci a respectiva proposta de

admisscio/adesao fornecida pela COOPSERBA, juntamente com mais duas

testemunhas, bem como a declaragao de que optou livremente por associar-se, e

apresentar a documentagao exigida pelo Conselho de Administragao para analise
e avaliagao.

§ 1° - Avaliada e aprovada a proposta pelo Conselho de Administragao, o
proponente integralizarct as quotas-partes do Capital Social subscrita nos termos

e condigoes previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da
COOPSERBA, assinara a Ficha de Matricula passando entao a qualidade de

cooperado.

§ 2° - O associado, como pressuposto para inicio de suas atividades atraves da
COOPSERBA, dever£ estar inscrito como autonomo no INSS.

Art. 8° - Cumprido o disposto no Artigo anterior, o associado adquire todos os
direitos e assume as obrigagoes da Lei, deste Estatuto e das demais normas e
deliberagoes da COOPSERBA.

Art. 9°- Sao direitos do associado, alem de outros que a Assembleia Geral venha
a instituir:

I - Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que
nela se tratarem.

II - Propor a Conselho de Administragao ou as Assembleias Gerais medidas de
interesses da COOPSERBA.

Ill - Votar e ser votado para membro do Conselho de Administragao e Conselho
Fiscal, ou de outros drgaos da COOPSERBA.

IV - Desligar-se da COOPSERBA quando Ihe convier.

V - Solicitar quaisquer informagoes sobre os negocios da COOPSERBA e, no
mes que anteceder a realizagao da Assembleia Geral OrdinSria, consultar, na
sede da COOPSERBA, os livros e documentos, que julgar necessarios.
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I
VI - Participar das sobras liquidas anual, proporcionais a sua contribuigao para os
dispendios e demais despesas da COOPSERBA.

VIII - Convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social.

IX - Beneficiar-se dos servigos de natureza social prestado pela COOPSERBA.

X - Receber o repasse referente a sua participagao nos servigos executados, de
acordo com a programagao financeira estabelecida pela administragao.

XI - Retiradas nao inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausencia
deste, n5o inferiores ao salario minimo, calculadas de forma proporcional &s
horas trabalhadas ou &s atividades desenvolvidas;

XII - Duragao do trabalho normal nao superior a 8 (oito) horas diarias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza,
demandar a prestagao de trabalho em horarios diversos, facultada a
compensagao de horarios;

XIII - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XIV - Repouso anual remunerado;

XV - Retirada para o trabalho noturno superior & do diurno;

XVI - Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;

XVII - Seguro de acidente de trabalho.

>

§ 1° - Nao se aplica o disposto nos incisos XII e XIII do caput deste artigo nos
casos em que as operagoes entre os cooperados e a COOPSERBA sejam
eventuais, salvo decisao da Assembleia Geral em contrario.

§ 2°
provisionamento de recursos, com base em criterios que devem ser aprovados
em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos X, XII, XIII,
XIV, XV e XVI do caput deste artigo e outros que a Assembleia Geral venha a
instituir, inclusive estabelecer carencia para fruigao dos direitos constantes nos
incisos X e XVI.

A COOPSERBA buscara alternativas legais, inclusive mediante

§ 3° - A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos
cooperados, referidas mciso II do caput deste artigo, deverao ser apresentadas ao
Conselho de Administragao, para a apreciagao, com a antecedencia minima de
30 (trinta) dias.

§ 4° - As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados
serao obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administragao £ Assembleia
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Geral, e, nao o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderao ser apresentadas

diretamente pelos cooperados proponentes.

§ 5° - A COOPSERBA devera respeitar as normas de saude e de seguranga do

trabalho previstas na legislagao em vigor e em atos normativos expedidos peias

autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetivo

social.

Art. 10 - Sao deveres do cooperado, aldm de outros que a Assembleia Geral

venha a instituir:

I - Subscrever e integralizar as quotas-partes do Capital Social nos termos deste
Estatuto e contribuir com as taxas de servigo e encargos operacionais que forem
estabelecidos para cobertura dos dispdndios e custos da COOPSERBA;

II - Cumprir as disposigoes deste Estatuto, da Lei, deliberagoes das Assembleias
Gerais e resoiugoes tomadas pelo Conselho de Administragao.

Ill - Satisfazer pontualmente seus compromissos para com a COOPSERBA,

dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societ&ria e institucional.

IV - Participar das perdas do exercicio, proporcionalmente aos ganhos e
operagdes que realizou com a COOPSERBA, se o Fundo de Reserva n§o for
suficiente para cobri-las;

V - Prestar ao Conselho de Administragao esclarecimentos relacionados sobre as
suas atividades relacionadas com os objetivos sociais.

VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administragao e/ou Conselho Fiscal a
existdncia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto Social.

VII - Acusar o seu impedimento nas deliberagdes sobre qualquer operagao em
que tenha interesse oposto, ao da COOPSERBA.

VIII - Ressarcir o montante:

a) da condenagao ou acordo em jufzo, em razao de ressarcimento de danos em
decorrencia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercicio da atividade
profissional, proposta pelos contratantes dos servigos em geral em que figure
a COOPSERBA como demandada;

b) do reembolso ou indenizagao paga pela COOPSERBA aos contratantes dos
servigos prestados, visando a evitar litigio, desde que comprovada a
ocorrencia de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo associado no
exercicio da atividade profissional;

Certifico o Registro sob o n° 97926886 em 02/12/2019
Protocolo 195213343 de 28/11/2019
Nome da empresa COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E ESPECIFICOS N

JUCEB documento P°de ser verificado em http://regm.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMEriTQS/AUTENTICACAO.aspx
Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral



COOPSERBA -COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECiFICOS
ICQQPSERSÿ

asKsaar”I-'
c) do pagamento (eito pela COOPSERBA decorrente de beneficio assistencial

aos cooperados e seus dependentes, por forga de contrato firmado pela
COOPSERBA com terceiros;

d) dos dispSndios e/ou despesas realizadas pela COOPSERBA junto as
pessoas jundicas de direito publico, quando a COOPSERBA adimplir ddbito
do associado perante essas instituigdes, inclusive, mas nao apenas, quando a
COOPSERBA sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudicada em
decorrencia da irregularidade documental de seu associado.

Inscrever-se como autonomo no INSS e no municipio onde atua
profissionalmente.

X - Informar a conta corrente ou conta poupanga em instituigdo financeira
designada pelo Conselho de Administragao, para recebimento de seus crdditos.

XI - Realizar com a COOPSERBA as operagoes econdmicas que constituam sua
finalidade.

IX

XII- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de
Matricula, e comunicar, por escrito, qualquer alteragao nos dados e informagoes
prestadas de natureza pessoal e/ou profissional e/ou na execugao dos contratos
firmados pela COOPSERBA.

XIII - Zelar pelo patrimdnio material, moral e profissional da COOPSERBA,
colocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuals.

Art. 11 - £ fimitada a responsabilidade na COOPSERBA, em que o associado
responde somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificadas
nas operagoes sociais, guardada a proporgao de sua participagao nas mesmas
operagoes. (§ 1° do Art. 1095 do Codigo Civil Brasileiro. complementando os Arts
11 e 89 da Lei n° 5.764/71).

PARAGRAFO UNICO - A responsabilidade do associado pelos compromissos
assumidos pela COOPSERBA, em face de terceiros, perdura para os desligados,
eliminados e excluidos, ate que sejam aprovadas as contas do exercicio que se
deu o desligamento, mas poder£ ser invocada se for judicialmente exigida da
COOPSERBA

!
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As obrigagoes dos cooperados falecidos contraidas com aArt. 12
COOPSERBA e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face

de terceiros, passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor da capital

social integralizado, prescrevendo, porbm, apos 01 (um) ano do dia de abertura
da sucessao.

PARAGRAFO UNICO - Os herdeiros do associado falecido tern direito as quotas

partes integralizadas do Capital Social e demais creditos pertencentes ao “de
cujus”, assegurando-lhes o direito de ingresso na COOPSERBA, desde que
preencham as condigoes estabelecidas neste Estatuto.

CAPITULO IV

DO DESLIGAMENTO, DA ELIMINAQAO E DA EXCLUSAO>

Art. 13-0 desligamento do associado dar-se-a a seu pedido, formalmente
dirigido ao Conselho de Administragao da COOPSERBA, e nao podera ser
negado.

Art. 14 - A eliminagao do associado, que serp aplicada em virtude da infragao da
lei ou deste Estatuto, sera feito por decisao do Conselho de Administragao, depois
de notificado o infrator.

O Conselho de Administragao devera eliminar o associado que
especificamente:

a) vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial a COOPSERBA ou
que colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude difamatoria contra
cooperados, membros do Conselho de Administragao e Conselho Fiscal sem que
haja provas suficientes;

b) houver levado a COOPSERBA a pratica de atos judiciais para obter
cumprimento de obrigagoes por ele contraidas;

c) depois de advertido voltar a infringir disposigoes deste Estatuto, das Leis, das
deliberagoes da Assembleia Geral e do Conselho de Administragao;

d) negar-se, sem motivos justificados, a participar na execugao de contratos de
prestagao de servigos firmado pela COOPSERBA, causando-lhe prejuizo, sem
justificativa plausivel acatada pelo Conselho;

§1°
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e) que faltar, injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as Assemblers
Gerais.

§ 2° - O associado que deixar de prestar servigo pela COOPSERBA por mais de
03 (tr§s) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num periodo de 01
(um) ano, sera automaticamente desligado da COOPSERBA.

§ 3° - A decisao de que trata este artigo devera ser remetida por escrito ao
infrator, por processo que comprove as datas de remessa e do recebimento,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

§ 4° - O associado eliminado podera dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da notificagao, interpor recurso com efeito suspensivo, & primeira
Assembleia Geral.

§ 5° - Considerar-se-& definitivamente eliminado o associado que, no transcorrer
do prazo estabelecido nao recorrer a Assembleia Geral ou esta nao acatar o
recurso.

§ 6° - Os par&grafos anteriores nao sao aplicados para os cooperados que
ocuparem cargos sociais na COOPSERBA.

§ 7° - Consumada a eliminag§o, deverao ser averbados na Ficha de Matricula os
motivos que a determinaram e assinada pelo Presidents da COOPSERBA.

§8° - Se a correspondence, referida no § 3° retornar mais de 03 vezes &
COOPSERBA sem que haja a ciencia pelo associado eliminado. a referida
comunicagao poder£ ser feita por publicagao em jornal que abranja a area de
admissao de cooperados.

Art. 15 - A exclusao do associado ser£ feita:

I- Por dissolugao da COOPSERBA.

II - Por morte da pessoa fisica;

III - Por incapacidade civil que o impega de exercer sua atividade na
COOPSERBA:

IV - Por deixar de atender aos requisitos estatut£rios de ingresso ou permanencia
na COOPSERBA

PARAGRAFO UNICO - A exclusao do associado sera feita por decisao do
Conselho de Administrag3o, de acordo com cada caso.

10
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Art. 16 - Em qualquer caso de desligamento, eliminagao ou exclusao, o associado
so ter& direito a restituigao das quotas-partes do Capital Social que integralizou,
das sobras e de outros creditos que Ihe tiverem sido registrados apds a dedugao

dos dbbitos e obrigagoes, nao Ihe cabendo nenhum outro direito.

§ 1° - A restituigao de que trata este artigo somente podera ser exigida depois de
aprovada pela Assembleia Geral, as contas do exercicio em que o associado
tenha sido desiigado da COOPSERBA.

§ 2° - O Conselho de Administragao podera determinar que a restituigao seja feita

em parcelas iguais e periodicas a partir do exercicio financeiro que se seguir ao
que se deu o desligamento, no minimo idbntico ao parcelamento da
integralizagao.

§ 3° - Ocorrendo desligamentos, eliminagbes ou exclusoes de cooperados em
numero tal que as restituigoes das importancias referidas no caput do artigo

possam ameagar a estabilidade economico-financeira da COOPSERBA, esta

poder& restitui-las mediante criterios que resguardem a sua continuidade.

§4° - No caso de mode do cooperado, a restituigao de que trata o paragrafo
anterior sera efetuada aos herdeiros legais em uma so parcela, mediante a
apresentagao do respectivo formal de partilha ou alvara judicial.

§5° - No caso de readmissao do cooperado, ele devera integralizar as quotas-
parte de capital social de acordo com as disposigoes previstas no Estatuto vigente
a dpoca.

Art. 17 - Os atos de desligamento, eliminagao ou exclusao acarretam o
vencimento e pronta exigibilidade das dividas do associado na COOPSERBA,
sobre cuja liquidagSo cabera ao Conselho de Administragao decidir.

Art. 18 - Nenhum associado, nao importando a sua condigio de ingresso, total de
quotas partes subscritas e qualidade profissional, podera ter qualquer tipo de
vantagens ou privileges, em detrimento dos demais cooperados.

CAPITULO V

DA ALOCAQAO E DESALOCAQAO EM PROJETOS/CONTRATOS

Art. 19 - Terao preferSncia na alocagao em projetos/contratos os cooperados que
residirem no local onde os servigos serao prestados.

II
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Sendo finalizado o Projeto ou Contrato firmado, serao20Art.
consequentemente desalocados os cooperados que outrora prestavam servigo,
cabendo & COOPSERBA se empenhar para que uma nova colocagao seja feita,

nao sendo, entretanto, uma obrigagao.

Art. 21 - Ainda que o Projeto/Contrato nao tenha sido finalizado, caso se faga
necessaria a desalocagao de cooperados, seja por code de gastos do Tomador
dos Servigos, ou por qualquer outro motivo, serao adotados, sucessivamente, os
seguintes critÿrios de escolha do cooperado a ser desalocado:

a) Aquele que tiver menos produtividade em relagao aos demais cooperados
alocados no mesmo setor de prestagao de servigos;

b) Aquele que nao estiver em dia com a COOPSERBA no que tange a
atualizagSo de documentagao;

c) Aquele que tiver menos tempo que foi alocado em relagao aos demais
cooperados do mesmo Projeto/Contrato;

d) Aquele que tiver menos idade em relagao aos demais cooperados alocados no
mesmo Projeto/Contrato;

e) Aquele que deixar de ter o perfil necessario a continuidade da prestagao.

PARAGRAFO UNICO — Se, mesmo apos a anaiise dos criterios estabelecidos,
dois ou mais associados permanecerem no mesmo patamar em relagao &
desalocagao. a fim ser estabelecido quern deixara de prestar o servigo, o
Conselho de Administragao se reunira, e pela maioria dos votos de seus membros
presentes. sera determinado qual socio cooperado sera desalocado.

CAPiTULO VI

DO CAPITAL SOCIAL

Art. 22 O Capital Social da COOPSERBA, representado por quotas-partes, nao
tera limites quanto ao maximo, nao podendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), e variara conforme o numero de quotas-partes subscritas e integralizadas,
sendo nesta data o Capital Social no valor de R$ 1.995.273,30 (urn milhao.
novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e tres reais e trinta
centavos).

t 12
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§ 1° - O Capital Social 6 dividido em quotas partes no valor de R$ 1,00 (um real)

cada uma.

§ 2° - O numero minimo de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo

associado, por ocasiao de sua admissao, 6 de 50 (cinquenta) quotas-partes.

§ 3° - O associado podera integralizar as quotas-partes & vista, ou em ate 5

(cinco) parcelas mensais.

§ 4° - A quota-parte 6 indivisivel, intransferivel a nao cooperados, nao podendo

ser negociada de modo algum, nem dada em garantia e sua subscrigSo,

integralizagao, transference ou restituigao e deverao ser averbadas na Ficha de

Matricula.

§ 5° - A transference de quotas-partes, total ou parcial, podera ser escriturada na
Ficha de Matricula mediante termo que contera as assinaturas do cedente, do

cessionario e do Presidente da COOPSERBA

§ 6° - Para efeito de admissao de novos cooperados ou novas subscrigSes, a
Assembleia Geral, atualizara o valor e/ou numero minimo da quota-parte,
consoante proposigao da Conselho de Administragao, respeitados os indices de
desvalorizagao da moeda, fixados pelo orgao governamental competente.

§ 7° - Havendo mudanga no padrao monetario, o capital de cada associado sera
convertido ao novo padrao, com a correspondente variagao do numero de quotas-

partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva.

§ 8° - A cessao de quotas-partes entre cooperados somente se dara em relagao
as quotas-partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o limite
de concentragao de quotas-partes do capital social por associado previsto no
Artigo seguinte, mediante autorizagao pr6via do Conselho de Administragao.

Art. 23. O associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no minimo, o
numero de quotas partes conforme valor determinado pelo Estatuto Social, e, no
maximo, tantas quantas quiser, observado o limite maximo de concentragao de,
no maximo, 1/3 (um tergo) do total do capital social.

PARAGRAFO UNICO - A COOPSERBA deduzira de qualquer cr£dito do
associado o valor necessario ao pagamento das quotas partes nao integralizadas,
de acordo com o estabelecido no estatuto social, e na falta de cr£dito, sera
emitido titulo de cobranga.

Art. 24 - Poderao ser pagos juros de ata 12% (doze por cento) ao ano sobre as
quotas partes integralizadas do capital social, quando apuradas sobras no final do
exercicio social, desde que tal pagamento seja expressamente aprovado pela
Assembleia Geral.
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Art. 25 • As subscribes de quotas paries do capital social posteriores a
admissao, decorrentes de deliberag£o de Assembleia Geral ou ato voluntdrio do
associado, deverao ser integralizadas na forma deliberada por este Estatuto
Social.

Art. 26 - Reverterao ao capital social, por decisio da Assembleia Geral, as sobras
liquidas ocorridas no exercicio, respeitadas a proporcionalidade das operagoes de
cada associado com a COOPSERBA

Art. 27 - Na apuragao de haveres do associado desligado. eliminado ou excluido,
as quotas partes do capital social a ser devolvida sofrer&:

I- O acrescimo das sobras liquidas distribuidas do exercicio social.

II - As dedugoes:

a) do rateio das perdas do exercicio social;

b) de todo e qualquer genero de dano causado pelo associado.

Ill - As retengoes de valores necessaries a garantia de adimplemento de
despesas e disp&ndios passiveis de serem suportadas pela COOPSERBA, em
decorrencia de ato e/ou fato ilicito praticado pelo associado, doloso ou culposo,
nas modalidades de negligencia, imprudencia e impericia, ate que seja
definitivamente solvido ou afastado o risco.

Art. 28 - A devolugao do capital social ao associado se iniciara no prazo de 30
(trinta) dias ap6s a realizagao da Assembleia Geral, que aprovar as contas do
exercicio social em que ocorreu o desligamento, a eliminagao ou a exclusao, na
mesma condigao em que se deu a integralizagao.

§ 1° - Em caso de exclusao por morte, dissolugao ou incapacidade civil nao
suprida, somente ser& devolvido o montante correspondente &s quotas-partes
integralizadas do capital social, apos a apresentagao da documentagao habil do
recebedor, comprovando a qualidade de, respectivamente, associado,
inventariante, herdeiro, liquidante ou curador.

§ 2°. Quando a restituigao das quotas-partes integralizadas do capital social afetar
a estabilidade econbmico-financeira da COOPSERBA, a restituigao podera ser
feita de maneira a garantir a continuidade das atividades da COOPSERBA.
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Art. 29 - A cobranga de debito excedente sobre o valor correspondente ks quotas

partes integralizadas do capital social, dirigida ao associado ou aos seus
sucessores, realizar-se-a a qualquer momento

Art. 30 - Ocorrendo desligamento de cooperados em numero tal que as
restituigoes possam ameagar a estabilidade economico-financeira da
COOPSERBA, esta podera restitui-los mediante criterios que resguardem a sua

continuidade.

§1° - Os cooperados desligados, eliminados ou excluidos terao o prazo de 03
(tr§s) anos, a contar da prestagao de contas do exercicio do seu desligamento,

para solicitar o levantamento das quotas-partes e/ou as sobras liquidas.

§2° - Expirado o prazo previsto e nao ocorrendo solicitagao de devolugao, as
quotas-partes e/ou as sobras liquidas serao destinadas ao Fundo de Assistdncia
Tdcnica, Educacional e Social - FATES.

CAPITULO VII

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 31 - A Assembleia Geral e o orgao supremo da COOPSERBA, cabendo-lhe
tomar toda e qualquer decisao de interesse da entidade e suas deliberagoes
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Art. 32 A Assembleia Geral sera normalmente convocada e dirigida pelo
Presidente.

r
§1° - Podera tambem ser convocada pela maioria dos membros da Conselho de
Administragao e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em
pleno gozo de seus direitos sociais, apos solicitagao ao Presidente e nao
atendida, no prazo maximo de 10 (dez) dias.

§2° - Convocada a Assembleia Geral, de acordo como estabelece a Lei e este
Estatuto, nao pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de forga maior
devidamente comprovado.
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§ 3° - N3o poder£ votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido
admitido apos a convocagao.

Art. 33 - As Assembleias Gerais serao convocadas com antecedencia minima de
10 (dez) dias para a primeira convocagao e 01 (uma) hora apos para a segunda e
terceira convocagoes, respectivamente.

Art. 34 - Nos Editais de Convocagao das Assembleias Gerais deverao constar:

a) a expressio "Convocagao de Assembleia Geral", Ordinaria ou Extraordinaria.
conforme o caso;

b) dia e hora da reuniao, em cada convocagSo, assim como o enderego do local
da sua realizagao, o qual, salvo motivo justo sera sempre o da sede social;

c) a sequencia ordinal das convocagoes;

d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificagdes dos assuntos.

e) o numero de cooperados existentes na data da expedigao do Edital, para efeito
de Cctlculo de "quorum" da instalagao;

f) a data assinatura do responsavel pela convocagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da convocagao ser feita por cooperados, o Edital
devera ser assinado, no minimo, pelos 04 (quatro) primeiros signat&rios do
documento que a solicitou, e no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal, por. no
minimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de Administragao,
pela maioria que a convocou.

Art. 35 - A notificagao dos socios para participagao das Assembleias sera pessoal
e ocorreri com antecedencia minima de 10 (dez) dias de sua realizagao.

§ 1° - Na impossibilidade de notificagao pessoal, a notificagao dar-se-a por via
postal, respeitada a antecedencia prevista no caput deste artigo.

§ 2° - Na impossibilidade de realizagao das notificagoes pessoal e postal, os
sdcios serao notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jomal de
grande circulagao na regiao da sede da COOPSERBA ou na regiao onde ela
exerga suas atividades, respeitada a antecedencia prevista no caput deste artigo.

§ 3° - Os Editais de Convocagao serao afixados em locais visiveis nas
dependences comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em jomal e
comunicados por circulares aos cooperados.
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§ 4° - Os incentivos e/ou sangoes previstos no artigo 11, par&grafo 2° da lei

12.690/2012 serao definidos em Regimento Interno.

E da competÿncia das Assembleias Gerais, Ordin&rias ouArt. 36
Extraordin&rias, a destituigao dos membros do Conselho de Administragao e do

Conselho Fiscal.

Art. 37-0 "quorum" para instalagao da Assembleia Geral 6 o seguinte:

I - 2/3 (dois tergos) do numero de cooperados, em primeira convocagao;

II - Metade mais um dos cooperados, em segunda convocagao e

III - 50 (cinquenta) socios ou, no minimo, 20% (vinte por cento) do total de sdcios,

prevalecendo o menor numero, em terceira convocagSo, exigida a presenga de,

no minimo, 4 (quatro) sbcios para as cooperativas que possuam ate 19
(dezenove) socios matriculados.

§1° - Para efeito de verificagao do "quorum", o numero de cooperados presentes,
em cada convocagao, far-se-3 por suas assinaturas seguidas e apostas na Lista
de Presenga.

§2° - Constatada a existencia de quorum no horario estabelecido no Edital de
Convocagao, o Presidente instalara a Assembleia, tendo encerrado a Lista de
Presenga mediante termo que contenha a declaragao do numero de cooperados
presentes, da hora do encerramento e da convocagao correspondente, far3
transcrever estes dados para a respectiva ata.

Art. 38 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serao dirigidos pelo Presidente da
COOPSERBA, e sera auxiliado por um Secretario ad hoc, que devera ser um
cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral,
podendo, tambem, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para
compor a mesa.

PARAGRAFO UNICO - Quando a Assembleia Geral nao tiver sido convocada
pelo Presidente da COOPSERBA, os trabalhos serao dirigidos por associado que
vier a ser indicado pelo plen£rio, sendo secretariada por outro associado
convidado por aquele.
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Art. 39 - Os ocupantes dos cargos sociais como quaisquer outros cooperados nao
poderao participar na votagao sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira
direta ou indireta, inclusive de eleigoes, mas nao ficardo privados de tomar parte
nos respectivos debates.

Art. 40 - Nas Assemblers Gerais em que forem discutidas a prestagao de contas
e suas pegas cont&beis, o Presidente, logo ap6s a apresentagao da mesma
solicitard do plendrio que indique um associado para coordenar os debates e a
votagao da materia.

§ 1° - Transmitida a diregdo dos trabalhos, o Presidente e os demais membros do
Conselho de AdministragSo e Conselho Fiscal deixarao a mesa permanecendo,
contudo, no recinto a disposigdo da Assembleia para os esclarecimentos que Ihes
forem solicitados.

§ 2° - O Coordenador indicado escolher&, entre os cooperados, um Secretÿrio

"ad-hoc" para auxili&-lo na redagao das decisoes a serem incluidas na ata, pelo
Secretario da Assembleia. i

Art. 41 - As deliberagoes das Assembleias Gerais somente poderao versar sobre
os assuntos constantes do Edital de Convocagao e os que com eles tiverem direta
e imediata relag§o.

§1° - A votagao sera nominativa e a descoberto ou por aclamagao, podendo a
Assembleia Geral optar pelo voto secreto.

§2° - O que ocorrer nas Assembleias Gerais devera constar de ata
circunstanciada, lavrada em livro prdprio, lida, aprovada e assinada no final dos
trabalhos pelos membros do Conselho de Administragao e Fiscal presentes, por
associado designado pela Assembleia Geral e, ainda, por quantos o queiram
fazer.

§3° - As decisdes das Assembleias Gerais serao tomadas pelo voto pessoal,
tendo cada associado, em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito a um
voto, nio sendo permitida a representagao.

§4° - Havendo empate na deliberagao, o Presidente da Assembleia Geral tera
direito ao voto de minerva, de modo que seu voto ser£ de qualidade e
desempatar£ a questao.

§5° - O associado que for admitido apds a convocagao da Assembleia Geral nao
poder£ votar nem ser votado.

§6° - O Associado que esteja na condigao de empregado da COOPSERBA nao
poder£ votar nem ser votado. \ÿ\
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§7° - O Associado que nao estiver cumprindo com os deveres e obrigagoes

constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado.

§8° - Quando o numero de Associados da COOPSERBA for superior a 3.000 (tres

mil), o Conselho de Administragao podera estabelecer que sejam representados

nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem

em nucleos seccionais e os mandatarios, alem de serem associados a
COOPSERBA em pleno gozo de seus direitos, nao exergam cargos eletivos na
COOPSERBA.

§9° - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km

(cinquenta quildmetros) da sua sede, a COOPSERBA podera estabelecer que
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os
mandatarios, alem de serem associados a COOPSERBA em pleno gozo de seus
direitos, nao exergam cargos eletivos na Cooperativa.

§10° - Devera ser eleito 01 (um) delegado representante dos grupos seccionais de
associados, conforme esta definido no paragrafo anterior para a
representatividade na COOPSERBA, considerando-se que a data limite para a
eleigao sera ate o dia 31 de janeiro do ano da realizagao da Assembleia Geral
Ordinaria.

§11° - O mandato do delegado sera de 01 (um) ano e a posse sera imediata apds
a eleigao em Assembleia, a qual sera convocada pelo Conselho de
Administragao, atraves de Edital encaminhado para todos os associados
pertencentes a cada grupo seccional, sendo o nome do associado eleito
consignado em ata.

§12° - Os associados, integrates de grupos seccionais, que nSo sejam
delegados, poderao comparecer as Assembleias Gerais, privados, contudo, de
voz e voto.

§13° - Prescreve em 4 (quatro) anos a agao para anular as deliberagoes da
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulagao, ou tomadas com
violagao de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia
Geral tiver sido realizada.

SECQAOI

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Art. 42 - A Assembleia Geral Ordinaria sera realizada obrigatoriamente
por ano, entre os 03 (tres) primeiros meses do ano e deliberara sobre os
seguintes assuntos constantes na Ordem do Dia:

uma vez
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I - Prestagao de contas do Conselho de Administragao acompanhada do Parecer
do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatbrio da gestao;

b) Balango patrimonial;

c) Demonstrative das sobra e perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal;

d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercicio seguinte.

II •Destinagao das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatdrios;

III - Eleigao e posse dos componentes do Conselho de Administragao e do
Conselho Fiscal, quando for o caso.

IV - Fixagao do valor dos honor&rios e/ou verba de representagao do Conselho de
Administragao e da cedula de presenga do Conselho Fiscal pelo comparecimento
as reunides.

\

V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos do Art. 42, desde que
conste explicitamente no Edital de Convocagao.

§ 1° - A aprovagdo da prestagdo de contas do Conselho de Administragao
desonera seus membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo,
fraude ou simulagao, bem como infragdo de Lei e do Estatuto.

§2° - Nas Assemblers Gerais que tratarem de eleigoes, o processo eleitoral sera
preparado no ato, de acordo com decisao do Plenario, devendo ser observada a
condigao de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto.

§3° - Nao se efetivando nas epocas devidas a eleigao de sucessores, por motivo
de forga maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em
exercicio consideram-se automaticsmente prorrogados pelo tempo necessario at6
que se efetive a sucessao, nunca alem de 90 (noventa) dias.

Art. 43. A COOPSERBA dever£ deliberar, anualmente, na Assembleia Geral
Ordinaria, sobre a adogao ou nao de diferentes faixas de retirada dos socios.

§ 1° - No caso de fixagao de faixas de retirada, a diferenga entre as de maior e as
de menor valor dever6 ser fixada na Assembleia.
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§ 2° - E vedado a COOPSERBA distribuir verbas de qualquer natureza entre os

s6cios, exceto a retirada devida em razao do exercicio de sua atividade como

socio ou retribuigao por conta de reembolso de despesas comprovadamente

realizadas em proveito da COOPSERBA.

SECQAO II

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Art. 44 - A Assembleia Geral Extraordinaria realizar-se-3 sempre que necesscirio
e podera deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que
mencionado, de forma explicita, no Edttal de Convocagao.

I

Art. 45 - E da competencia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinaria
deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - Reforma do Estatuto.

II - Fusao, incorporagao ou desmembramento.

Ill - Mudanga de objetivo.

IV - Dissolugao voluntciria e nomeagao de liquidante.

V - Contas do liquidante.

PARAGRAFO UNICO - Sao necessanos os votos de 2/3 (dois tergos) dos
cooperados presentes com direito a voto para tornar validas as deliberagoes de
que trata este artigo.I

SECQAO III

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
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Art. 46 - Alem da realizapao da Assembleia Geral OrdinAria e Extraordin&ria a
COOPSERBA dever& realizar anualmente, no mlnimo, mais uma Assembleia
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de
convocapSo, sobre a gestao da COOPSERBA, disciplina, direitos e deveres dos
sdcios, planejamento e resultado econdmico dos projetos e contratos firmados e
organizapSo da Prestapao de Servipo, conforme o seu objetivo social.

§ 1° - A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo deverd ser realizada
no segundo semestre do ano.

§ 2° - Os procedimentos para a realizapdo da Assembleia Especial obedecerao
aos mesmos critdrios observados para as Assembleias Ordin&rias e
Extraordin£rias.

CAPITULO VIII

DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO
t

Art. 47 - A COOPSERBA sera administrada por um Conselho de Administrapao
composto de 03 (trds) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus
direitos sociais, denominados de Diretor Presidente, Diretor Tdcnico Operacional
e Diretor Administrativo Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato
de 04 (quatro) anos, sendo obrigatoria a renovapao de 1/3 (um terpo) de seus
membros ao tdrmino de cada mandato.

§ 1® - Nao poderao ser eleitos para membros do Conselho de Administrapao
impedidos em razao de crimes disposto em Lei. que nao tenham direito de voto,

estejam com restripao na Receita Federal, bancos e orgaos de controle de
crddito, ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados.

§ 2° - Nao podem compor o Conselho de Administrapao, conjuges afins e
parentes entre si ate o 2° grau em linha reta ou colateral.

§ 3° - O Presidente do Conselho de AdministrapSo ser£ o Presidente da
COOPSERBA

§ 4° - Os membros do Conselho de Administrapao serao eleitos pela Assembleia
Geral tomando posse automaticamente na referida Assembleia.

Art. 48 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias o Presidente
ser& substituido pelo Diretor Administrativo Financeiro.
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COOPSERBA - COOPERATIVA DE

TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS
GERAIS E ESPECIFICOS

§ 1° - Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem

entre si acumulando as funpoes pertinentes a cada cargo.

§ 2° - Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias qualquer cargo do

Conselho de Administrapao, devera ser convocada Assembleia Geral para o

devido preenchimento e cumprimento do restante do mandato.

Art. 49-0 Conselho de Administrapao rege-se pelas seguintes normas:

I - Reune-se ordinariamente a cada m£s e extraordinariamente sempre que

necessdrio por convocapao do Presidente ou por solicitapSo do Conselho Fiscal.

II - Delibera validamente com a presenpa da maioria de seus membros, proibida a

representapao sendo as decisdes tomadas pela maioria dos votos dos presentes,

reservando-se ao Presidente o voto de desempate.

Ill - As deliberapoes serao consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, lidas,

aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, sendo
transformadas em resolupoes para constituir o regimento interno, quando for o
caso.

PARAGRAFO UNICO - Perdera automaticamente o cargo, o membro do
Conselho de Administrapao que sem justificativa, faltar a 03 (tres) reunioes
ordinarias consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano.

Art. 50 - Compete ao Conselho de Administrapao, entre outras atribuipoes:

Planejar e acompanhar a programapao de servipos prestados pelos
cooperados, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos,
taxas, encargos e demais condipdes necessdrias a sua efetivapao.

II - Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para
efeito de contratos de servipos.

Ill - Controlar a forma de vinculapao, desvinculapao e remunerapao de cada
cooperado, em relapao aos contratos firmados.

IV - Fazer cumprir as disposipoes contidas no Regimento Interno.

V - Verificar constantemente o estado econdmico-financeiro da COOPSERBA,
atraves de relatdrios e balancetes, a fim de melhor conduzir seus negocios.

VI - Deliberar sobre a admissSo, desligamento, eliminapdo e exclusao de
cooperado ou medidas disciplinares.

VII - Fixar normas para admissao, disciplina e demissao de empregados

I
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COOPSERBA - COOPERATIVA DE

TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS
GERAIS E ESPECiFICOS

I
VIII - Deliberar sobre a convocagao de Assembleia Geral.

IX - Indicar bancos nos quais devem ser feita a movimentagao financeira e
estabelecer regras para essa movimentagao inclusive fixando limite a ser mantido
em caixa.

X - Adquirir, alienar ou onerar bens mdveis e imdveis, com expressa autorizagao
da Assembleia Geral.

XI - Apresentar a Assembleia Geral, as politicas, pianos de agao, programas e
orgamentos.

XII - Organizar quando for o caso, de acordo com a lei cooperativista, os micleos
seccionais de cooperados.

XIII - Zelar pelo cumprimento das leis cooperativistas, e outras aplicciveis, e pela
participagao dos cooperados visando o pleno funcionamento da COOPSERBA.

XIV - Criar Nucleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objetivos da
COOPSERBA, obedecendo ao disposto em Lei.

XV - Abrir nucleos de negocios em municipios do estado e/ou no pais.

PARAGRAFO UNICO - O Conselho de Administragao convocarÿ ou contratara
sempre que necessArio, o assessoramento de profissional especializado,
conforme o caso, para auxilte-lo no gerenciamento e decisdes que Ihe sao
pertinentes.

Art. 51 - Ao Presidente compete, dentre outras as seguintes atribuigoes;

I - Supervisionar as atividades da COOPSERBA, atraves de contatos assfduos
com os demais Diretores e Gerentes;

II - Verificar frequentemente a situagdo financeira e o movimento banc&rio;

III - Assinar individualmente ou conjuntamente com o Diretor Administrative
Financeiro, se solicitado pela instituigao, os cheques, contratos e documentos
constituintes de obrigagoes bancarias.

1

IV - Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos de
obrigagoes da COOPSERBA;

V - Convocar e presidir as reunides do Conselho de Administragao e de
Assembleia Geral;

VI - Representar a COOPSERBA ativa e passivamente, em jufzo ou fora dele;

V 24
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