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Pois bem, em 29 de janeiro do corrente ano, foi recebido o Oficio n. 22/2020 da

Prcfeitura de Lauro de Freitas informando a impossibilidadc de reequilibrio cconomico

financeiro no importe anteriormente solicitado por esta Institui<;ao.

No mencionado Oficio. que ora sc respondc atraves do prcscnte. foram

apresentados indices para adcquaÿao ao preto conforme analisado pcla niunicipalidadc.

quais scjam: 12,80% rcfcrente ao piso salarial (SINDLIMP-SEAC/BA); 20.88% sobre a

cesta basica como parametro para materiais (DIEESE) c 1 1,01% para os demais itens do

contrato (IPCA). Ao final, portanto, chegou-se ao percentual de 13,22% para reequilibrar

em 2020.

Em que pese ao piso da categoria. faz-se mister destacar. as institutes
coopcrativas nao podem repassar aos seus associados valores inferiorcs ao adotado pclas

conveÿoes coletivas de cada localidade; no caso dc Lauro de Freitas, a CCT SINDL1MP-

SEAC/BA. Portanto, malgrado seja de interesse da CTES a majora<;ao da remuncragao dos

coopcrados acima do piso da categoria. entendc esta coopcrativa a impossibilidadc de a

Comuna pagar tais diferenÿas, principalmente por considerar a crise que assola o pais na

atualidadc.

Entrementes, em rela«;ao aos indices apresentados como parametros para buscar

a defasagem dosmateriais dc limpeza fomecidospor esta instituiÿao,qual seja, 20,88% sobre

a cesta basica, devc-se destacar a incongruenc ia do mcsmo. Isso porque, e de conhecimento

notorio, os materials fomecidos e utilizados para execu<;ao do Contrato r. 016/19 nao sao

itens que compoe a cesta basica nacional. tampouco utilizados em higienepessoal ou limpeza

residencial simples.

Por esse motivo, entende esta Institute que a melhor forma dc obter o

percentual de defasagem seria mediante cotaÿoes e orqamento em fomecedores de confianga,

a fim de obtefo valor real de mercado.

Da mesnia fomia, utilizar o indice do IPCA (11,01%) para todos dos demais

itens do contrato (alimenta9ao. transports fardamento e equipamentos de prolevao) nao se

demonstra o meio mais adeqUado de identificar o real desagio ao longo dos anos.

Contudo, considerando o exiguo prazo para o aditivo e reequilibrio contratual,

bem como a possibilidade de alteraÿao de fomecedores, mesmo que implique em uma

pcquena minora?ao de qualidade de materiais e fardamentos, faz-se possivel a presta<;ao dc

serviÿos com eficiencia apos o reequilibrio econdmico financeiro no percentual de 13,22%

do contrato.
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CONCLIJSAO

Ante o exposto, informa-sc o interesse desta Cooperativa no aditamento do

contrato, bem conio do reequilibrio economico-financeiro no percentual de 13,22% do valor

do Contrato 016/19, conforme calculos ancxos.

Termos em que,

Pcde c espcra deferimento.

Cooperativa de Trabalho Especializada em Serviÿos

CNPJ 23.641.510/0001.43

GABRIELLY Assinadode forma
digital por GABRIELLY
CAJAIBA DF
SOUZA.06625S83596
Dados: 2020.01 31
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COOPBRASIL
Cooperative da Trabalho

PREFEITURA DE LAURO D€ FREfT AS-8A

ColJf *0 <1* Pieÿoi N* 0003J2020
IJMPEZA E CONSEP-VAgAO E JARDISAC.EM

' VALOS-_gl.OBAl

12 015.360.00

VALOR

1.001.280.00

—
UAIttrioQuaotldurioCME*p«cific«e*fl

SfAvigO? OE UMOFiA E CONStER'MCAO (COM F6R‘ltOME.NTO lid
MATERIAL E O EMRREQO E EOUIPAMENTOS NECESSARlOS A

, Libd'IAlXlURiS (COM
)FOftWt:C»AEF<TOL!EMAitRiaiS_

29*0.003361 4411

2.415.600.00201.300.003.300 008144h
iBTTTgrTÿitiaaiiiJIia

Total Gerfll

Valldad* d* Proposta: 60 dm* a partlr do. 15/01/2020.

Salvador. 15 de janeiro d« 20?0

.. - '•yfrite'1lg

CPF K". 047 B57.365-00
DIRETOR PRESIDENTE

COOPBRASIL COOPERAT1VA DE TRABALHO EM SERVIQOS
CNPJ; 22.331.020/0001-88
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TQM
CORPORATIONA

COTAQAO DE PREQOS 2/2020

RAZAO SOCIAL: TQM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA

TERCEIROS LTDA

CNPJ: 01.418.928/0001-53

AO

SETOR DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE

FREITAS -BA

Cotagao de Pre<;os - Atividade Adm Financeira
VALIDADE proposta: 60 dias

CARGA
HORARIA

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSAL

DESCRigAOITEM QUANT.

Serviÿo de apoio a atividade administrativa e financeira R$ 3.095,001 330 44h RS 1.021.350,00

2 Serviqo de apoio a deslocamento e entrega de documentos 165 44h R$ 3.200,00 RS 528.000,00

3 Serving de apoio a logistica e sistema de informacoes 220 44h R$ 3.095,00 RS 680.900,00

TOTAL R$ 2.230.250,00

VALOR GLOBAL RS 26.763.000,00

Salvador-BA,15 de Janeiro de 2020

TQM GESTAO DERECmSIÿHUMANOS PARA TEkCEIROS
CNPJ n. 01.418.928/0001-53

Representante legal

fa.418.928/0001-sTI

Rua Frederico Sim6es,153, Edf. Orlando Gomes Empresarial, Sala 304, Caminho das Arvores,Salvador/BA
CEP: 41.820-774 - CNPJn. 01.418.928/0001-53 CONTRATOS/P/VIL

P*G:
ASS:





Iilultiservice
Cooperativa de Trabalho

de Servi«;os Geraisi

COTAQAO DE PREC08 5/2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BA

Encaminhamot* a cota«£&r> para o* scrvjQoa solicitados conformc plamlha recebida por e-mail. Vale
ressaltar que os presentes preÿos podem softer aiterapao dependendo da visionsou projeto basieo
fomecido pela admlnistraÿao publics

Cotagao de PTCQO» - Limpeza 4 ConaervaQ&o - Jardinagcm

M
ft

VALOR
UNITARID
lem Rtl

CARGA

HORARIA
VALOR MENSAL

fen R$)
DESCRMpAO QUART.

SERVICOS DE UMPEZA B CONSERVACAO |COM

FORNECIMENTO DF. MATERIAL E O EMPREGO E
EQUIPAMENTOS NECESSARlOS A EXECUQAiO DOS
SERVICOS).

1 336 2.700.0044h 907.200,00

SERVICOS DE JARD1NA6EM EM LOGRADOUROS (COM
FORNECIMENTO DE MATER1A1S

2 3.150 0061 44h 192.150,00

TOTAL |em R$)

VALOR GLOBAL (tra R$)

1.099.350.00

13.192.200,00

VAUDADE: 60 dias

Senhor do Bonfim/Ba 15 deJaneiro dc 2020

:
uLLV

Kenin Roberta Gondinho e Si(va

Represemante legal
CPF;563.002.205-91sCatfuSaiwtho t Site j

WSMImhuntt '32.056.700/0001-94
COOPERATIVA DE TRABALHO OE

SERVICOS GERAI- '..TISERVICE
B. AAtOntO GOES* ltd S*U L««»0

l_ «Fmutr- •* an #o>tn» **
CONTRATOS/PMLF

-if4 -Rua Antdnio Guena, n« 160. Andar 2, Sala 3, Centro, Senhor do Bonfim - Ba





ESTATUTO SOCIAL

,S;

\0 COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinÿria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinary.- somos
,CGOpo

CAPiTULOI

DA DENOMINAÿAO, SEDE, FORO, PRAZO DE CURASAO, AREA DE AQAO E ANO

SOCIAL

Art. 1°. A Cooperativa de Trabalho Especializada em Servigo - CTES, constituida no dia 21 de Agosto

de 2015, rege-se pelos vaiores e principios do cooperativismo, pelas disposigfies legais, pelas diretrizes

da autogestSo e por este Estatuto, tendo:

a) sede administrativa na cidade de Vitdria da Conquista, Estado da Bahia, na Avenida Braulino
Santos, n° 677, Bairro: Candeias, CEP — 45.028-170, foro juridico na Comarca de Vitdria da
Conquista, Estado da Bahia;

b) area de agdo, para fins de admissSo de cooperantes e prestagao de servigos, abrangendo todo

territdrio nacional, podendo inclusive abrir filiais;

c) prazo de duragSo indetemninado e ano social compreendido no periodo de 1°de Janeiro a 31 de
dezembro de cada ano.

CAPiTULO H

DO OBJETO SOCIAL

Art. 2°. A Cooperativa, com base na colaboragSo reciproca a que se obrigam seus cooperados, tern
por objeto a defesa sdcio econfimica dos seus associados, atrav6s da organizagSo do trabalho individual
e tratando de seus interesses, cuja finalidade a prestagSo de servigos a terceiros, para que com isso
melhorem sua remuneragao e as condigoes de trabalho, de forma autdnoma, congregando os
profissionais autonomos das diversas areas de servigo, devidamente habilitados, sendo profissionais de
suporte operacional, administrative, comercial e infraestrutura, mediants cobranga de taxa administrativa
para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na 6rea de prestagSo de servigos, entre outros de:

a)- Fornecimento de Servigos Combinados de Apoio e Conservagao de Predios;
b) Fornecimento e gestao de recursos humanos para terceiros;
c) Preparagao de canteiro e limpeza de terreno;

d) Cantinas — servigo de alimentagSo privativos;
e} Servigos de pintura de edificios;

d) Servigos dom6sticos;

e) Coleta de residuos n§o-perigosos;
f) InstalagSo e Manuteng5o el6trica;

g) Atividades paisagisticas;

h) Servigos combinados de escritdrio e apoio administrative;
i) Atividades de Limpeza.

Certifico o Registro sob o n° 97826228 em 23/01/2019
Protocolo 197593380 de 07/01/2019
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639
Esle documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCU(ygNTpÿ/Alj/T|NTlCÿ|ÿp

PMG: A/T
/VSS:

JUCEB .aspx

Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2019
por Hello Portela Ramos - Secretario Geral



ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÿO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral ExtraordinSria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin£ria.somos
' CGOpo

Art. 3° - No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se propoe a:

a)contratar servi?os para seus associados. nas melhores condiqoes e pre$os;

b)comprar em comum m£quinas, equipamentos, utensilios e outros bens necessSrios ao
desenvolvimento das atividades da Cooperativa e de seus associados;

' c)fomecer assist§ncia aos seus associados para melhorar desempenho de suas atividades;

. d) promover o aprimoramento t6cnico-profissional de seus associados e familiares, atraves de cursos
de especializafSo, .

* e) proporcionar, dentro das possibilidades, assistfencia m6dico-socia1aos seus associados e familiares,
de acordo com critferios estabelecidos pelo Conselho de Administragao.

§ 1° A cooperativa deverA descrever as atribui$6es do Coordenador, uma vez que h6 a previsSo na Lei
12 690/2012, que dispoe no artigo 7°, § 6°, o seguinte: " As atividades identificadas com o objetivo social
da cooperativa de trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4° desta Lei. quando prestadas fora do
estabelecimento da cooperativa, deverio ser submetidas a uma coordenagSo com mandato nunca
superior a 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza?So dessas atividades, eleita em reuni&o
especifica pelos sdcios que se disponham a realiza-las, em que serao expostos os requisitos para sua
consecu9ao, os valores contratados e a retribuiÿSo pecunteria de cada sbcio participante".

CAPiTULO III

DOS COOPERADOS

a) ADMISSAO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Art. 4°. PoderS associar-se d Cooperativa. salvo se houver impossibilidade tecnica de presta$3o de
serviqos, qualquer pessoa que se dedique a atividade objeto desta sociedade, dentro da area de
admissSo da Cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os interesses
e objetivos da Cooperativa. nem colidir com os mesmos.

§ 1°. A admissSo de s6dos na cooperativa estara limitada consoante as possibilidades de reuni§o,
abrangfencia das operates, controle e prestacSo de serviÿos e congruente com o objeto estatuido

§ 2°. O quadro de sbcios na Cooperativa de Trabalho nio podera ser inferior a 07 (sete) pessoas fisicas.

Art. 5°. Para associate, o interessado preenchera a Ficha de Matricula, com a assinatura dele e de
mais duas testemunhas, bem como a declaraqao de que optou livremente por associar-se, conforme
normas constantes do Estatuto Social da Cooperativa

2
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinÿria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
' CCDpo

§ 1°. O interessado devera frequentar. com aproveitamento, um curso b£sico de cooperativismo, que

sera ministrado pela Cooperativa ou outra entidade.

§ 2°. Concluido o curso, o Conselho de Administragao analisar& a proposta de admissao e, se for o

caso, a deferira, devendo entSo o interessado subscrever quotas-parte do capital, nos termos deste

Estatuto, e assinar o Livro de Matricuta.

§ 3°. A subscrigSo das quotas-parte do Capital Social e a assinatura no Livro de Matricula
complementam a sua admissSo na Cooperativa.i

Art. 6°. Poderao ingressar na Cooperativa, excepcionalmente, pessoas juridicas que satisfagam as
* condigoes estabelecidas neste Estatuto.

Pardgrafo unico. A representagao da pessoa juridica junto d Cooperativa se far£ por meio de pessoa

natural especialmente designada, mediante instrumento especifico que, nos casos em que houver mais

f de um representante, identificar£ os poderes de cada um

Art. 7°. Cumprido o que dispoe o art. 5°do Estatuto Social, o cooperado adquire todos os direitos e

assume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das deliberagoes tomadas pela
Cooperativa.

Art. 8°. S§o direitos do cooperado, al6m de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados;

b) propor ao Conselho de Administragao, ao Conselho Fiscal ou £s Assembleias Gerais, medidas de
interesse da Cooperativa;

c) solicitar a sua demiss5o da Cooperativa quando Ihe convier;

d) solicitar informagdes sobre seus debitos e cr6ditos;

e) solicitar informagdes sobre as atividades da Cooperativa, e, a partir da data de publicagSo do Edital
de Convocagao da Assembleia Geral Ordinÿria, consultar os livros e pegas do Balango Geral, que
devem estar a disposigSo do cooperado na sede da Cooperativa

f) Retiradas nao inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausdncia deste, nao inferiores ao
saterio minimo, calculadas de forma proporcional £s horas trabalhadas ou as atividades
desenvolvidas.

g) Duragao do trabalho normal nSo 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 por meio
de plantoes ou esca'as, facultada a compensagSo de horÿrios.

h) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
i) Repouso anual remunerado.

j) Retirada para o trabalho noturno superior a do diurno.
k) Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas.
I) Seguro acidente de trabalho
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ESTATUTO SOCIAL

'S COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin£ria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinarysomos
‘CGOpo

§ 1°. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas na
allnea "b" deste artigo. deverSo ser apresentadas ao Conselho de Administragao com a antecedSncia
minima de 30 (trinta) dias e constar do respective Edital de Convocagao.

§2° NSo se aplica o disposto nas letras "h" e "i" do caput deste artigo nos casos em que as operagoes

entre o sdcio e a cooperative sejam eventuais, salvo decisao assemblear em contrario.

S 3°. As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados, serao obcigatoriamente
* levadas pelo Conselho de Administrate a Assembleia Geral, e, n§o o sendo, no prazo de 30 (trinta)

dias, poderSo ser apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes.

• Art. 9°. Sao deveres do cooperado. aiem de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:

a) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com
as taxas de servigo e encargos operacionais que forem estabelecidos;

b) cumprir com as disposigoes da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolugdes tomadas pelo
Conselho de Administragao e as deliberagfies das Assembleias Gerais;

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperative, dentre os quais o de participar
ativamente da sua vida societaria e empresahal;

d) realizar com a Cooperativa as operagoes econdmicas que constituam sua finalidade:
e) prestar £ Cooperativa informagoes relacionadas com as atividades queIhe facuitaram se associar;

f) cobrir as perdas do exercicio, quando houver, proporcionalmente £s operagoes que realizou com
a Cooperativa. se o Fundo de Reserva nao for suficiente para cobri-las:

g) prestar a Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades;

h) manter atualizado junto £ Cooperativa todos os seus dados cadastrais solicitados na ficha de
matricula; tais como o enderego completo, estado civil (inclusive no caso de existdneia uniao
estavel, ou alteragSo no regime de bens caso seja casado), telefone.

i) levar ao conhecimento do Conselho de Administrate ou do Conselho Fiscal a existencia de 9
qualquer irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto;

j) zelar pelo patrimdnio material e moral da Cooperativa.

Art. 10. O cooperado responde limitadamente pelas obrigagdes contraidas pela cooperativa perante

terceiros e a parcela de sua contribuito ao capital social, correspondente as cotas por ele integralizadas,
bem como pelos prejuizos porventura verificados na proporto das operagSes que tiver realizado

Art. 11. Os herdeiros do cooperado falecido tern direito ao capital integralizado e demais creditos
pertencentes ao de cujus.

b) DEMISSAO, ELIMINAQAO E EXCLUSAO

t
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ESTATUTO SOCIAL

rS COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordindria. no dia 18/12/2018

Este Estatuto d parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
'CCOpo

Art. 12. A demissdo do cooperado dar-se-a a seu pedido, formalmente dirigido ao Conselho de

Administrate da Cooperativa, e ndo poderd ser negado.

Art. 13. A eliminaga° do cooperado serd dada em virtude de infrat° de lei, deste Estatuto Social, apds

duas advertdncias escritas.

§ 1°. O Conselho de Administrate poderd eliminar o cooperado que:

* a) manter qualquer atividade que conflite com o objeto social da Cooperativa;

b) deixar de cumprir as obligates por ele contratadas na Cooperativa,

c) deixar de realizar com a Cooperativa as operates que constituent seu objeto social.

| § 2° No caso do disposto na alinea “c“ do pardgrafo primeiro deste artigo, o cooperado que deixar de

realizar junto a cooperativa a prestat° de servigos que constituem seu objeto social num periodo de 01
* (hum) ano, serd automaticamente desligado.

§ 3°. Cdpia autdntica da decisdo da eliminate sera remetida ao cooperado, por processo que comprove
as datas da remessa e do recebimento.

§ 4°. Se a correspondsncia, referida no pardgrafo anterior retornar mais de 03 vezes d cooperativa sem
que haja a ciencia pelo cooperado eliminado, a referida comunicat° poderd ser feita por publicat° em
jornal que abranja a area de admissao de cooperados.

§ 5°. O cooperado eliminado poderd, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
da notificato. interpor recurso que terd efeito suspensivo ate a primeira Assembleia Geral.

§ 6°. No caso do pardgrafo quarto deste artigo, o prazo de 30 (trinta) dias para recurso £ Assembleia
Geral pelo cooperado eliminado iniciard no dia da publicato em jornal da referida eliminato

Art. 14. A exclusdo do cooperado send feita:

a) por dissolute da pessoa juridica;

b) por mode da pessoa fisica;

c) por incapacidade civil ndo suprida;

d) por deixar de atender aos requisitos estatutarios de ingresso ou permandneia na Cooperativa

Art. 15. O ato de exclusdo do cooperado, nos termos da alinea "d" do artigo anterior, serd efetivado por
decisao do Conselho de Administragao, mediante termo firmado pelo Presidente na Ficha de Matricula.
devendo ser aplicado o disposto nos pardgrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 13 deste
estatuto
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÿO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
CGDpo

. Art.16.Em qualquer caso de demiss§o. eliminagao ou excIusSo, o cooperado s6 ter£ direito a restituigao

do capital que integralizou. devidamente corrigido. das sobras e de outros creditos que Ihe tiverem sido

, registrados, n3o Ihe cabendo nenhum outro direito.

§ 1°. A restituigSo de que trata este artigo somente podera ser exigido depois de aprovado, pela
• Assembleia Geral. o Balango do exercicio em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa.

§ 2° O Conselho de Administragao da Cooperativa poder£ determinar que a restituigao do capital
jintegralizado pelo cooperado seja feita em at6 10 (dez) parcelas, a partir do exercicio financeiro posterior
*ao em que se deu o desligamento.

-§ 3°. No caso de mode do cooperado, a restituigao de que trata o paragrafo anterior ser£ efetuada aos
herdeiros legais em uma s6 parcela, mediante a apresentagSo do respectivo formal de partilha ou alvard

' judicial

§ 4°. Ocorrendo demiss6es, eliminagfies ou exclusdes de cooperados em numero tal que as restituigoes
das importances refendas neste artigo possam ameagar a estabilidade econdmico-financeira da
Cooperativa, esta poder£ restitui-las mediante crtt6rios que resguardem a sua continuidade.

§ 5°. No caso de readmiss§o do cooperado, ele devera integralizar as quotas-parte de capital social de
acordo com as disposigoes previstas no Estatuto vigente a 6poca

Art. 17. Os atos de demiss£o, eliminagao ou exclusao acarretam o vencimento e pronta exigibilidade
das dividas do cooperado com a Cooperativa, sobre cuja liquidagSo cafcera ao Conselho de
AdministragSo decidir

Art. 18. Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou exclufdos perduram ate a data da

Assembleia Geral que aprovar o balango de contas do exercicio em que ocorreu o desligamento.

CAPiTULO IV

iDO CAPITAL

Art. 19. O capital da Cooperativa, representado por quotas-parte, nao tera limite quanto ao m£ximo e
variara conforme o numero de quotas-parte subscritas e integralizadas, mas n§o poder£ ser inferior a R$

3.500,00 (Tr§s mil e quinhentos Reais), sendo que neste ato foi integralizado um capital social de R$
1 000.000,00 (Hum milh§o de Reais).

§ 1°. O capital Social e dividido em quotas-parte no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma.

§ 2°. A quotas-parte 6 indivisivel. intransferivel a n5o cooperados, nSo podendo ser negociada de modo
algum, nem dada em garantia, e sua subscngSo, integralizagao, transference ou restituigSo sera sempre
escriturada no Livro de Matricula.
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ESTATUTO SOCIAL

&
’s&J COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÿO - CTES

Aprovado em Assembieia Gera! Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembieia Geral Extraordinaria.somos
•CCOpo

§ 3°. A transference de quotas-parte entre cooperados, total ou parcial, ser6 escriturada no Livro de

Matricula mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cessionario e do Presidente da

Cooperativa.

§ 4°. O cooperado poder£ integralizar as quotas-partes a vista, ou em at6 10 (dez) vezes em parcelas

mensais.

§ 5°. Para efeito de integralizagao de quotas-parte ou de aumento do capita! social, a Cooperativa poder£

receber bens, desde que avaliados previamente. e feita homologagSo da Assembieia Geral.

Art. 20. O numero de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo associado, por ocasieio de

< sua admissao e de 100 (cem) quotas.

I

CAPiTULO V

DA ASSEMBLEIA GERAL

a) DEFINIQAO E FUNCIONAMENTO

Art. 21. A Assembieia Geral 6 o orgao supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer
decisao de interesse da entidade. Suas deliberagdes vinculam a todos, ainda que ausentes ou
discordantes.

Art. 22. A Assembieia Geral ser«i habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente

§ 1°. Podera tambem ser convocada pelo Conselho de Administragao, pelo Conselho Fiscal, ou ainda,
ap6s solicitag5o nao atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais.

§ 2°. N§o poder£ votar na Assembieia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a convocagSo.

Art. 23. Em qualquer das hipdteses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais serSo convocadas
com antecedencia minima de 10 (dez) dias, com o horario definido para as trSs convocagdes, sendo de
uma hora o intervalo entre elas

>

Art. 24. O qudrum para instalagSo da Assembieia Geral e o seguinte:

a) 2/3 (dois tergos) do numero de cooperados, em primeira convocagSo;

b) metade mais um dos cooperados, em segunda convocagio;

7

$
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ESTATUTO SOCIAL

'S COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVlpO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinary, no dia 18/12/2018

Este Estatuto b parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinary.somos
' CCOpo
. c) 50 (cinquenta) socios ou, no minimo, (vinte por cento) do total de sdcios, prevalecendo o menor

numero. em terceira convocagao, exigida a presenga de, no minimo, 4 (quatro) socios para as
cooperativas que possuam ate 19 (dezenove) socios matriculados.

§ 1°. Para efeito de verificagÿo do quorum de que trata este artigo. o numero de cooperados presentes.
em cada convocagao, sera contado por suas assinaturas, seguidas do respectivo numero de Matricula,
apostas no Livro de Presenga

§ 2°. Constatada a existencia de qubrum no horbno estabelecido no Edital de Convocagao, o Presidente
instalara a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presenga mediante termo que contenha a declaragjio
do numero de cooperados presentes, da hora do encerramento e da convocagao correspondente, farb

- transcrever estes dados para a respectiva ata.

t

Art. 25. N3o havendo qu6rum para instalagSo da Assembleia Geral, sera feita nova convocagSo, com
. antecedencia minima de 10 (dez) dias uteis

Paragrafo unico Se ainda assim nSo houver quorum para a sua instalagSo, serb admitida a intengao de
dissolver a Cooperativa.

Art. 26. Dos editais de convocagSo das Assembleias Gerais deverao constar.

a) a denominagSo da Cooperativa e o numero de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ,
seguidas da expressao "Convocagao da Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordinbria", conforme o caso;

b) o dia e a hora da reuniao, em cada convocagSo, assim como o local da sua realizagio, o qual, salvo
motivo justificado, sera o da sede social;

c) a sequSncia ordinal das convocagoes;

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especificagbes;

e) o numero de cooperados existentes na data de sua expedigSo para efeito do cblculo do qubrum de
instalagdo;

f) data e assinatura do responsbvel pela convocagao

§ 1°. No caso da convocagao da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital serb assinado, no
minimo, por 2(dois) signatarios do documento que a solicitou.

Art.27. A notificagao dos socios para participagbo das assembleias serb pessoal e ocorrerb oom
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

s
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordin&ria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
CGOpo

. § 2° Na impossibilidade de realizagao das notificagoes pessoal e postal, os sbcios serao notificados

mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande circulagao na regiSo da sede da

cooperativa ou na regiao onde ela exerga suas atividades, respeitada a antecedencia prevista no caput

deste artigo.

Art. 28 £ da competencia das Assembleias Gerais Ordindrias ou Extraordinÿrias a destituigao dos

membros do Conselho de AdministragSo ou do Conselho Fiscal.

?§ 1°. Ocorrendo destituigao ou reniincia que possa comprometer a regularidade da administragfio ou
’fiscalizagSo da Cooperativa, os membros restantes dos 6rg3os de administragao e fiscalizagao, em
conjunto, designarao pessoas para ocuparem os cargos vagos, provisoriamente, pelo periodo maximo de

*30 (trinta) dias.

§ 2°. Nesse mesmo periodo devera ser convocada uma Assembleia Geral para eleger novos
administradores e/ou conselheiros fiscais, conforme o caso, cujo mandate sera o equivalente ao tempo

restante do mandato anterior

Art. 29. Os trabalhos das Assembleias Gerais serao dirigidos pelo Presidente, podendo ser auxiliado

por um Secretario ad hoc, que devera ser urn cooperado em pleno gozo de seus direitos ou um
empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamktem, ser convidados os
ocupantes dos cargos sociais para compor a mesa.

Par4grafo Unico. Quando a Assembleia Geral nao tiver sido convocada pelo Presidente, os trabalhos
serao dirigidos por um cooperado escolhido na ocasiao, e secretariado por outro, convidado por aquele,
compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convocagSo

Art. 30. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, nao poderao votar nas
decisSes sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, dentre os quais os de prestagao
de contas, mas nao ficarao privados de tomar parte nos respectivos debates.

Art. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balangos das contas, o Presidente da
Cooperativa, logo ap6s a ieitura do Relatdrio do Conselho de Administragao, das pegas contabeis e do
parecer do Conselho Fiscal, solicitara ao plendrio que indique um cooperado para coordenar os debates
e a votagao da materia.

§ 1°. Transmitida a diregfio dos trabalhos. o Presidente e demais membros do Conselho de Administragao
e os Conselheiros Fiscais, deixarSo a mesa, permanecendo no recinto, a disposigao da Assembleia Geral
para os esciarecimentos que Ihes forem solicitados.

§ 2° O coordenador indicado escolhera, dentre os cooperados, um Secretario adhoc para auxilia-lo na
redagao das decisOes a serem incluidas na ata pelo Secretario da Assembleia Geral.

Art. 32. As deliberagdes das Assembleias Gerais somente poderao versar sobre assuntos constantes
no Edital de Convocagao e os que com eles tiverem imediata relagio.
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin£ria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
' CCOpo
. § 1°. Os assuntos que nSo constarem expressamente do Edital de ConvocapSo e os que n§o satisfizerem

as limitagoes deste artigo, somente poderdo ser discutidos depois de esgotada a Ordem do Dia, sendo
que sua votapio, se a materia for considerada objeto de decisiio, serd obrigatoriamente assunto para
nova Assembleia Geral.

§ 2°. Para a votapSo de qualquer assunto na Assembleia deverao ser averiguados os votos a favor,
depois os votos contra, e por fim as abstenpoes. Caso o numero de abstengdes seja supenor a 50%
(cinquenta por cento) dos presentes, deverS o assunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetido a

t nova votagao ou ser retirado da pauta. quando nSo for do interesse do quadro social

§ 3°. As decisdes das assembleias serao consideradas v&lidas quando contarem com a apnovapao da

- maioria absoluta dos sbcios presentes

Art. 33. O que ocorrer na Assembleia Geral dever£ constar de ata clrcunstanciada, lavrada no livro
proprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por uma

. comissSo de 05 (cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral.

Art. 34. As deliberapoes nas Assembleias Gerais serdo tomadas por maioria absoluta de votos dos
cooperados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado direito a 1 (urn) so voto, qualquer que
seja o numero de suas quotas-parte.

§ 1° Em regra. a votagao sere a descoberto, mas a Assembleia Geral podera optar pelo voto secreto.

§ 2° Caso o voto seja a descoberto. deve-se avenguar os votos a favor, os votos contra e as abstenpoes

§ 3°. Quando o numero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquenta), os mesmos
ser§o representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a qualidade de associados no
gozo de seus direitos sociais e nao exergam cargos eletivos na sociedade

§ 4° Fica detemninada a eleigao de no minimo 01 (Hum) delegado por cada municipio onde presta os
servipos, nao excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer as
finalidades estabelecidas neste estatuto e na Lei

§ 5° Admitir-se-a, tamb6m. a delegapSo definida nos parÿgrafos anteriores quando o numero de A
associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados residindo a mais de 50 km (cinquenta
quildmetros) da sede.

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a apSo para anular as deliberapdes da Assembleia Geral viciadas
de erro. dolo, fraude ou simulapSo, ou tomadas com violapao de lei ou do Estatuto. contado o prazo da
data em Assembleia Geral tiver sido realizada

SUBSEQAOI

Reunides Preparat6rias

0 §
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ESTATUTO SOCIAL

W COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinfiria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinfiria.somos
CGDpo

(PRE-ASSEMBLEIAS)

PARAGRAFO UNICO-As reunifies preparatfirias nfio tem poder decisfirio.

I - As reunifies preparatfirias serao convocadas pelo Conselho de Administragao com
antecedfincia minima de cinco dias, atraves de ampla divulgagao, informando as datas e os locais de sua

realizagao

II - Devera constar na Ordem do Dia do edital de convocagao da assembleia um item especifico
'para a apresentagao do resultado das reunifies preparatfirias

.b) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARY

1 Art. 36. A Assembleia Geral Ordinfiria serfi realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer

W dos 3 (trfis) primeiros meses apfis o tfirmino do exerclcio social, deliberarfi sobre os seguintes assuntos,

que deverao constar da Ordem do Dia:

I - Prestagfio de contas dos Orgaos de Administragfio, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal,

compreendendo:

a) Relatfirio da Gestao;

b) Balango Geral;

c) Demonstrative das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal,

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

II - Destinagfio das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas

para os fundos obrigatfirios;

III - Eleigio e posse dos componentes do Conselho de AdministragSo, do Conselho Fiscal;

IV - Fixagao dos honorfirios, gratificagfies e da cfidula de presenga para os componentes do Conselho de

AdministragSo e do Conselho Fiscal;

V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto.

§ 1°. Os membros dos firgSos de administragfio e fiscalizagao nao poderao participar da votagao das
matfirias referidas nos incisos I (exclulda a alinea "d") e IV deste artigo.

§ 2°. A aprovagfio do relatfirio, do balango e das contas dos orgaos de administragao nfio desonera seus
componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simulagSo, bem como por infragSo da lei ou
deste Estatuto.

c) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARY

Art. 37. A Assembleia Geral Extraordinfiria realizar-se-fi sempre que necessario, podendo deliberar
sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocagao.
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÿO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinary, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinarysomos
CCOpo

Art. 38. E da competency exclusiva da Assembleia Geral Extraordinary deliberar sobre os seguintes
assuntos;

a) Reforma do Estatuto;

b) FusSo, incorporagao ou desmembramento;

;c) Mudanga de objeto da sociedade;

DissolugSo voluntary e nomeag£o de liquidantes,

. e) Contas do liquidante.

ParSgrafo unico. Sio necessarios os votos de 2/3 (dois tergos) dos associados presentes, para tornar
* validas as deliberagdes de que trata este artigo.

d) ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL

Art.39. A Assembleia Geral Especial sere realizada. no minimo. uma vez por ano para deliberar, entre
outros assuntos especificados no edital de convocagfio

a) GestSo da Cooperativa;
b) Disciplma, direitos e deveres dos sdcios;

c) Planejamento e resuKado econdmico dos projetos e contratos firmados;
d) Organizagao do trabalho.

Paragrafo unico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo devera ser realizada no segundo
semestre do ano.

e) PROCESSO ELEITORAL
i

Art. 40. Sempre que for prevista a ocorrSncia de eleigdes em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal,

com a antecedencia. pelo menos, iddntica ao respectivo prazo da convocagao, criare um Comit§ Eleitoral,
composto de 3 (tr6s) membros, todos nSo candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para coordenar
os trabalhos em geral, relativos a eleigSo dos membros do Conselho de AdministragSo e do Conselho
Fiscal.

§ 1°. Logo ap6s a designagSo dos membros que comporÿo o Comite Eleitorai; estes deverSo se reunir
com a ftnaiidade de elegerem qual membro sera o Coordenador do referido comrt§.

§ 2°. O Coordenador a que se refere o paragrafo primeiro deste artigo, sera o representante oficial do
ComitS Eleitoral, Ihe competindo a fungSo de representar e proferir as decisoes do citado Comita.
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO -
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.

CTES

somos
CGOpo

. Art. 41. No exercicio de suas fungdes, compete ao Comity Eleitoral:

a) Certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exercicio e do numero de

vagas existentes;

b) Divulgar entre os cooperados, atravds de circulares e outros meios adequados. o numero e a natureza

das vagas a preencher;

i c) Registrar os nomes dos candidatos peia ordem de inscrigao, verificando se estao no gozo de seus

direitos sociais;

d) Verificar, por ocasido da inscrigao, se existem candidatos sujeitos as incompatibilidades previstas no
. art 44 deste Estatuto, fazendo com que assinem declaragdo negativa a respeito;

e) Organizar fichas contendo o curriculo dos candidatos, nas quais constem, aldm da individualizagao e
dados profissionais, as suas experiences e praticas cooperativistas, sua atuagao e tempo de cooperado

' na Cooperativa e outros elementos que os distingam;

f) Divulgar aos demais cooperados as informagdes constantes na altnea "e" deste artigo;

g) Realizar consuttas e promover entendimentos para a composigdo de chapas ou unificagdo de
candidaturas, se for o caso;

h) Estudar as impugnagdes, previa ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus
direitos sociais, bem como as denuncias de irregularidades nas eleigdes, encaminhando suas condusoes
ao Conselho de Administragdo, para que sejam tomadas as providdncias legais cabiveis;

i) Conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de eleigdo, proclamagao e posse dos eleitos,
fiscalizando, tambdm, o cumprimento do Estatuto Social e decis&es de Assembleias Gerais;

j) Tomartoda e qualquer dedsdo referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos relativos
a esse assunto;

§ 1°. O Comite Eleitoral fixara prazo para a inscrigao dos candidatos, de modo que os nomes dos
candidatos possam ser conhecidos e divulgados, no prazo minimo de 5 (cinco) dias antes da Assembleia
Geral em que serdo procedidas ds eleigdes.

§ 2°. Ndo se apresentando candidatos ou havendo numero insuficiente de candidatos, caberd ao Comitd
Eleitoral proceder a selegdo entre os interessados que atendam as condigoes exigidas, e que concordem
com as normas e formalidades neste Estatuto

Art. 42. O Presidente da Assembleia Geral suspenderÿ o trabalho desta para que o Coordenador do
Comite Eleitoral dirija o processo das eleigdes e a proclamagdo dos eleitos.

§ 1°. O transcurso das eleigdes e os nomes dos eleitos constardo da ata da Assembleia Geral.
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ESTATUTO SOCIAL

4$)
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Gera! Extraordinaria, no dia 18/12/2018
Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Gera! Extraordinaria.somos

CGOpo
. § 2°. Os eleitos para suprirem vacancia no Conselho de Administragao ou no Conselho Fiscal exercerao

os cargos somente ate o final do mandato dos respectivos antecessores.

§ 3°. A posse ocorrer3 sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as eleigdes depois de
encerrada a Ordem do Dia.

Art. 43. NSo se efetivando nas epocas devidas a eleigao de sucessores, por motive de forga maior, os
prazos dos mandatos dos membros dos orgSos de administragSo e fiscalizagao em exercicio serSo

; considerados automaticamente prorrogados, pelo tempo necessSno, ate que se efetive a sucessSo,
nunca alem de 90 (noventa) dias

Art. 44. Sao inelegiveis, al6m das pessoas impedidas por lei. os condenados a pena que vede, ainda
1 que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, prevaricagao, peita ou

suborno, concussSo, peculato, ou contra a economia popular, a fe publica ou a propriedade

CAPITULO VI

DA ADMINISTRAQAO

a) CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

Art. 45. O Conselho de Administragao 6 o 6rg§o superior na hierarquia administrativa, sendo de sua
competdncia privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisao sobre todo e qualquer assunto de
ordem econdmica ou social, de interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, deste
Estatuto e das recomendagoes da Assembleia Geral.

Art. 46. O Conselho de Administragao sera composto por 03 membros, todos cooperados no gozo de
seus direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo £
obrigatoria ao t6mnino de cada mandato, a renovagao de, no minimo, 1/3 (um tergo) dos seus
componentes.

Par3grafo unico. N§o podem fazer parte do Conselho de Administragio. al6m dos inelegiveis
enumerados no art. 44 deste Estatuto, os parentes entre si at6 2° (segundo) grau em linha reta ou
colateral.

Art. 47. Os membros do Conselho de Administragao serao eleitos pela Assembleia Geral tomando
posse automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembleia

§ 1°. O Conselho de Administragao sera composto de 03 membros sendo um Presidente, um Vice-
presidente e um Diretor Superintendente
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ESTATUTO SOCIAL

& COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZAOA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria. no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
'CGOpo
.Art. 48. O Conselho de Administrate rege-se pelas seguintes normas:

a) reune-se ordinariamente uma vez por mSs, e extraordinariamente sempre que necessano, por

convocato do Presidente, da maioria do prfiprio Conselho de Administrate, ou, ainda, por solicitag§o

do Conselho Fiscal;

b) delibera validamente com a presenga da maioria dos seus membros. estando proibida a representagSo,

sendo as decisfies tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, reservado ao Presidente o voto

.de desempate;

c) as deliberates ser§o consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro prfiprio, lidas,

•aprovadas e assinadas ao firq dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administrate presentes.

A
• Paragrafo unico. Perderfi automaticamente o cargo, o membro do Conselho de Administrate que. sem

justrficativa, faltar a 03 (tres) reunifies ordinarias consecutivas ou a 06 (seis) reunifies durante o ano

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administrat°. dentro dos limites da lei e deste Estatuto, as seguintes

atribuites:

a) Propor a Assembleia Geral as politicas e metas para orientate geral das atividades da Cooperativa,

apresentando programas de trabalho e orgamento, alfim de sugerir as medidas a serem tomadas;

b) Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessarios ao atendimento
das operagfies e servigos;

c) Estimar previamente a rentabilidade das operagfies e servigos, bem como a sua viabilidade;

d) Estabelecer normas para funcionamento da Cooperativa;

e) Estabelecer santes ou penalidades a sergm aplicadas nos casos de violate ou abuso cometidos
contra disposigfies de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a entidade que venham
a ser estabelecidas;

f) Deliberar sobre a admissao, eliminate e exciusao de cooperados e suas implicagfies, bem como
sobre a aplicato ou elevate de multas;

g) Estabelecer a Ordem do Dia das Assembleias Gerais, quando for o responsavel pela sua convocato,
considerando as propostas dos cooperados nos termos dos paragrafos 1° e 3° do Art. 8° deste Estatuto
Social;

h) Estabelecer a estrutura operacional da administrate executiva dos negficios, criando cargos
atribuindo fungfies, e fixando normas para a admissao e demissfio dos empregados;

i) Fixar as normas disciplinares,

j) Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisfies disciplinares;
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
;ccop©
. k) Avaliar a conveni§ncia e fixar o limite de fianga ou seguro de fidelidade para os empregados que

manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa,

I) Fixar as despesas de administragSo em orgamento anual que indique a fonte dos recursos para a sua
cobertura;

m) Contratar, quando se ftzer necesscirio. um servigo independente de auditoria, conforme disposto no
artigo 112, da Lei no 5.764, de 16/12/1971;

‘*n) Indicar banco ou bancos nos quais ser3o feitos negbcios e depdsitos de numerÿrio, e fixar limite
maximo que podera ser mantido no caixa da Cooperativa;

o) Estabelecer as normas de controle das operagoes e servigos, verificando, no minimo, mensalmente o
• estado econdmico-financeiro da Cooperativa, bem como o desenvolvimento das operagdes e servigos,

atraves de balancetes e demonstrativos especificos;

* p) Adquirir, alienar ou onerar bens imdveis da sociedade, com expressa autorizagao da Assembleia
Geral;

q) Contrair obrigagdes, transigir, adquirir, alienar e onerar bens mdveis, ceder direitos e constituir
mandatdrios;

r) Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciagdo ou desgaste dos valores que compdem o ativo
permanente da entidade:

s) Zelar pelo cumprimento da legislagao cooperativista e de outras aplicaveis, pelo atendimento da
legislagdo trabalhista perante seus empregados. bem como da legislagao fiscal.

§ 1° O Presidente da Cooperativa providenciara para que os demais membros do Conselho de
Administragdo recebam, com a anteceddncia minima de 03 (trds) dias, copias dos balancetes e
demonstratives, pianos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo-
Ihes facultado, ainda, anteriormente a reuniao correspondente, inquirir empregados ou cooperados,
pesquisar documentos, a fim de dirimir as duvidas eventualmente existentes

§ 2°. O Conselho de AdministragSo solicitara. sempre que julgar conveniente, o assessoramento de
quaisquer funciondmos graduados para auxili£-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo
determinar que qualquer deles apresente, previamente. projetos sobre questoes especificas

§ 3°. As normas estabelecidas pelo Conselho de Administragao serSo baixadas em forma de Resolug6es,
Regutamentos ou Instrugfies.

Art. 50- Ao Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribuigoes:

a) Dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa

b) Baixar os atos de execugSo das decisdes da Conselho de Administragdo:
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ESTATUTO SOCIAL

& COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinary, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinary.somos
:CCOpo
. c) Assinar juntamente com o Diretor Superintendente, cheques, procuragdes, contratos e demais

documentos constitutivos de obrigagoes;

d) Convocar e presidir as reunioes do Conselho de Administragao, bem como as Assembleias Gerais

dos cooperados;

e) Apresentar a Assembleia Geral Ordinary:

I. Relatdrio da Gestdo;

II. Balango Geral;

III. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exercicio e o Parecer do

Conselho Fiscal.

f) Representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juizo e fora dele;

g) Representar os cooperados, como soliddrio com os financiamentos efetuados por intermddio da
Cooperativa, realizados nas limitagoes da lei e deste Estatuto;

h) Elaborar o piano anual de atividades da Cooperativa;

i) Verificar periodicamente o saldo de caixa;

j) Acompanhar, juntamente com a Administragdo Financeira, as finangas da Cooperativa.

Art. 51. Compete ao Vice-presidente, entre outras, as seguintes atribuigdes;

a) Substituir o Presidente em caso de ausencia ou afastamento, tempordrio ou ndo;

b) Secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reunioes do Conselho de Administragao e
da Assembleia Geral, responsabilizando-se pela guarda de livros, documentos e arquivos pertinentes;

c) Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente

Art. 52. Compete ao Diretor Superintendente as seguintes fungdes:

a) Superintender todos os servigos de Tesouraria,

b) Organizar a escrituragao contabil e financeira da Cooperativa, elaborando o Plano de Contas;

c) Assinar juntamente com o Presidente, cheques, procuragoes, contratos e demais documentos
constitutivos de obrigagdes. como tarnbem as demonstragoes das contas de Receita e Despesa, e os
balancetes mensais;

/ <5
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembfeia Geral Extraordinaria.somos
; CGDpo
. d) Prestar informagdes verbais ou escritas aos conselhos sobre o estado financeiro da cooperativa e

permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres;

e) Apresentar os balangos e balancetes mensais aos conselhos para apreciagao

f) Guardar sob sua responsabilidade os valores e titulos de qualquer natureza pertencentes a cooperativa
e responder por eles;

g) Desempenhar outras atividades compativeis e as que Ihe forem atribuidas pelo Presidente;

h) Quando solicitado, assinar cheques ou outros documentos juntamente com o Vice-Presidente, no
. caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente

Art. 53. Os administradores. eleitos ou contratados, nao serao pessoaimente responsaveis pelas
, obrigagoes que contrairem em nome da Cooperativa, mas responderao solidariamente pelos prejuizos

resultantes de desidia e omissdo ou se agiram com culpa, dolo ou m£ f6.

§ 1°. A Cooperativa responded pelos atos a que se refere este artigo, se os houver ratificado ou deles
logrado proveito.

§ 2°. Os que participarem de ato ou operagio social em que se oculte a natureza da sociedade, podem
ser declarados pessoaimente responsaveis pelas obrigagfies em nome dela contraidas, sem prejuizo das
sangoes penais cabiveis.

§ 3°. O membro do Conselho de Administragao que em qualquer momento referente a essa operagSo.
tiver interesse oposto ao da Cooperativa. ndo podera participar das deliberates relacionadas com essa
operagao, cumprindo-lhe declarar seu impedimento

§ 4°. Os componentes do Conselho de Administragao, do Conselho Fiscal ou outros, assim como os
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anonimas para efeito de responsabilidade
criminal.

§ 5°. Sem prejuizo da agao que possa caber a qualquer cooperado. a Cooperativa, por seus dirigentes, A
ou representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, tera direito de ag£o contra os
administradores, para promover a sua responsabilidade.

Art. 54. Poder£ o Conselho de Administragao criar comitds especiais, transitdrios ou ndo. para estudar.
planejar e coordenar a solug§o de questdes especificas, relativas ao funcionamento da Cooperativa.

CAPiTULO VII

DO CONSELHO FISCAL

f
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ESTATUTO SOCIAL

& COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordiriciria. no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin£ria.somos
;CGOpo
. Art. 55. A Cooperativa de trabalho constituida por 19 (dezenove) socios, podera estabelecer, em

Estatuto Social, compost0 para o Conselho de Administrate e para o Conselho Fiscal distinta da

prevista na lei, assegurados. no minimo 03 (trSs) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos a cada

01 (urn) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleit0 de apenas 1/3 (um ter?o) dos seus

componentes.

§ 1°. Os negdcios e atividades da Cooperativa serao fiscalizados assidua e minuciosamente por um

Conselho Fiscal, constituido de 03 (tres) membros efetivos e 03 (tres) membros suplentes, todos

•cooperados. eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleit0 de apenas 1/3 (um

tergo) dos seus componentes, quando superior a 20 (vinte) socios, conforme disposi$ao legal.

’§ 2°. Para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, o associado devera estar em pleno gozo de seus
direitos e deveres, de acordo com os requisitos legais e estatutarios.

§ 3°. Os cooperados nSo podem exercer cumulativamente cargos no Conselho de Administrate e
, Conselho Fiscal.

§ 4°. N§o podem fazer parte do Conselho Fiscal, al6m dos inelegiveis enumerados no art 43 deste
Estatuto, os parentes dos membros do Conselho de Administrate at6 2° (segundo) grau, em linha reta
ou colateral, bem como os parentes entre si at6 este grau.

Art. 56. Na primeira reuniao do Conselho Fiscal de cada ano civil devera ser eleito, dentre seus
membros, um Presidente incumbido de convocar e dirigir as reunioes e um secret&rio para a lavratura de
atas deste Conselho Fiscal, os quais exercer3o o mandato ate a prdxima Assembleia Geral.

Pardgrafo Unico. O Presidente do Conselho Fiscal devera ser substituido, em suas faltas ou
impedimentos, pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares.

Art. 57. O membro do Conselho Fiscal que, por motivo justificado n3o puder comparecer a sessao.
devera comunicar o fato ao Presidente, com anteceddncia minima de 72 (setenta e duas) horas, para
efeito de convocat° do respectivo suplente

§ 1°. A comunicato devera ser dispensada quando o suplente, devidamente notificado pelo membro
efetivo, comparecer a sessao

§ 2° Quando a comunicato nao ocorrer nos moldes do caput deste artigo, o Conselheiro Fiscal tera 10
(dez) dias, a contar da data em que sua aus§ncia foi registrada, para se justificar, mediante exposito
em reuniSo, ou em expediente do interessado ao Presidente do Conselho Fiscal.

§ 3°. O Conselheiro Fiscal que faltar, nao podera fazer jus ao recebimento de tdula de presenga,
instituida em Assembleia Geral, mesmo que a ausencia seja justificada

Art. 58. Devera perder o mandato o membro que faltar, injustificadamente, a 03 (tr3s) reunioes
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, durante o ano civil.
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ESTATUTO SOCIAL
&

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembled Geral ExtraordinSria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordindriasomos
; ccopo

Art. 59. No caso de ocorrerem tres ou mais vagas no Conselho Fiscal, devera haver imediata
comunicagSo ao Conselho de AdministragSo da Cooperativa. para as provid£ncias de convocagSo de
Assembleia Geral para o devido preenchimento das vagas. respeitado o disposto nos par&grafos primeiro
e segundo do artigo 28 deste estatuto.

Art. 60. O Conselho Fiscal reune-se, ordinariamente, uma vez por mes e. extraordinariamente. sempre
1 que necess&rio, com a participap§o de 03 (tr§s) dos seus membros.

. § 1° As reunioes do Conselho Fiscal poderSo ser convocadas, ainda. por qualquer de seus membros,
por solicitagSo do Conselho de Administragao ou da Assembleia Geral

§ 2°. Na aus§ncia do Presidente sera escolhido um substituto, na ocasiÿo, para dirigir os trabalhos.

» § 3° As deliberagfies serao tomadas por maioria simples de votos e constarSo de ata, lavrada em livro
prpprio, iida. aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reuniSo. por 03 (tres) membros do
Conselho Fiscal presentes, indicados pela Assembleia Geral

«

Art. 61. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscalizagÿo sobre as operapdes. atividades e
servigos da Cooperativa. examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe entre outras, as
seguintes atribuigdes:

a) Elaborar o seu Regimento Intemo, caso seus membros julguem necessÿrio;

b) Conferir, mensalmente, o saldo do numer£rio existente em caixa, verificando, inclusive, se o mesmo
esta dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de AdministrapSo;

c) Verificar se os extratos de contas banecirias conferem com a escriturapao da Cooperativa;

d) Examinar se o montante das despesas e inverses realizadas estao de conformidade com os pianos
e decis&es do Conselho de Administragao;

e) Verificar se as operapoes realizadas e servigos prestados correspondent em volume, qualidade e valor
6s convenidncias econfimico-financeiras da Cooperative;

f) Examinar e emitir pareceres sobre o balanpo geral e demais demonstrapoes financeiras;

g) Examinar e emitir pareceres sobre as propostas de orpamentos anuais e plurianuais, o balanpo gera
e demais demonstragdes financeiras;

h) Propor o estabelecimento de rotinas e prazos de apresentagao de balancetes, balangos,
demonstratives financeiras e prestapao de contas;

i) Recomendar ao Conselho de AdministragSo da cooperativa o aprimoramento e corregSes necess£rias
ao bom desempenho nos setores contabil, financeiro e orgamentario;
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÿO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
•: CGDpo
. j) Verificar se a cooperativa estabelece privil6gios financeiros a detentores de cargos eletivos,

funcion£rios e terceiros;

k) Verificar se os associados estao regularizando os compromissos assumidos na cooperativa nos prazos

convencionados;

I) Averiguar se existem reclamagdes dos cooperados quanto aos servigos prestados;

m) Certificar-se se o Conselho de Administragao se reune regularmente, e se existem cargos vagos na

composigSo;

,n) Inteirar-se se o recebimento dos cr6ditos e feito com regularidade e se os compromissos sociais s£o

atendidos com pontualidade;

o) Averiguar se h£ problemas com empregados;

* p) Certificar-se se h£ exigencias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais. trabalhistas ou
administrativas, e, inclusive, quanto aos 6rg3os do cooperativismo,

q) Averiguar se os estoques de materials, equipamentos e outros estao corretos, bem como se os
inventarios periodicos ou anuais sao feitos com observdncia das regras proprias;

r) Examinar os balancetes e outros demonstratives mensais, o balango e o relat6rio anual do Conselho
de Administragao, emitindo Parecer sobre estes para a Assembleia Geral;

s) Dar conhecimento ao Conselho de Administragao das conclusoes dos seus trabalhos, denunciando
aquele 6rgao e a Assembleia Geral as irregularidades constatadas, convocando Assembleia Geral;

t) Convogar Assembleia Geral.

§ 1°. Para o desempenho de suas fungoes, ter£ o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e
documentos, a empregados, a cooperados e outros, independents de autorizagao pr6via do Conselho de
Administragao

I § 2° O Conselho Fiscal, quando necessario, podera requerer assessoramento tecnico especializado. cuja
autorizagao e contratagao cabera ao Conselho de Administragao. Em caso de negativa, podera a
solicitagao ser encaminhada a deliberagao da Assembleia Geral.

CAPITULO VIII

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE

Art. 62. A Cooperativa devera. al6m de outros, ter os seguintes livros:

a) Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente
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ESTATUTO SOCIAL
%)

& COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin£ria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin&ria.somos
•; ccopo
. I. Matricula;

II. Presenga de cooperados nas Assembleias Gerais;

III. Atas das Assembleias;

IV. Atas da Conselho de Administragao;

V. Atas do Conselho Fiscal.
\

b) autenticados pela autoridade competente:

*1. livros fiscais;

5 II. livros contebeis.

, Parigrafo unico. != facultada a adogSo de livros de folhas sottas ou fichas, devidamente numeradas.

Art. 63. No Livro de Matricula os cooperados serio inscritos por ordem cronolbgica de admissao dele
constando:

a) O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e residencia dos cooperados,

b) A data de sua admissSo. e quando foro caso, de sua demissao, eliminagSo ou exclusdo;

c) A conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social;

d) Assinatura de duas testemunhas

CAPiTULO IX

iDO BALANQO GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS

Art. 64. A apuragSo dos resultados do exercicio social e o levantamento do balango geral ser§o

realizados no dia 31 (trinta e urn) de dezembro de cada ano

Art. 65. Os resultados serdo apurados segundo a natureza das operagdes ou servigos, pelo confronto
das respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas.

§ 1°. As despesas administrativas serfio rateadas na proporgAo das operagbes, sendo os respectivos
montantes computados nas apurag6es referidas neste artigo
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ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIQO - CTES

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria.somos
iCGOpo
* § 2°. As sobras liquidas nos termos deste artigo, ser§o distribuidos da seguinte forma

a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva;

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de Assistencia Tecnica. Educacional e Social — FATES;

§ 3°. O destino das sobras liquidas apuradas no exercicio, depois de deduzidas as taxas nas alineas "a"

e "b" do paregrafo 2° deste artigo, sere decidido em Assembleia Geral.

a § 4°. O rateio dos resultados negativos sera decidido pela Assembleia Geral.

Art. 66. O Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercicio e atender ao desenvolvimento

’ das atividades, revertendo em seu favor, al6m da taxa de 10% (dez por cento) das sobras:

a) Os creditos nSo redamados pelos cooperados, decorridos 05 (cinco) anos;

b) Os auxilios e doagdes sem destinagio especial.

I

Art. 67. O Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social - FATES, destina-se a prestagao de
servigos aos cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da prbpria Cooperativa,
podendo ser prestados mediante conv§nio com entidades especializadas.

§ 1°. Ficando sem utilizagao mais de 50%(cinquenta por cento) dos recursos anuais deste Fundo, durante
dois anos consecutivos, sere procedida a revisSo dos pianos de aplicagio, devendo a Assembleia Geral
seguinte ser informada e fazer as recomendagOes necesserias ao cumprimento das finalidades
objetivadas.

§ 2°. Revertem em favor do FATES, al6m da percentagem referida na alinea "b” do § 2° do art. 65, as
rendas eventuais de qualquer natureza, resultantes de operates ou atividades nas quais os cooperados
nSo tenham tido intervengSo.

§ 3°. Os Fundos de Reserva e de Assistencia T6cnica, Educacional e Social, s£o indivisiveis.

Art. 68. A Cooperativa constitute urn Fundo de Descanso Semanal, previsto no artigo 7°, alinea "h",
deste Estatuto Social, para os cooperados que tere por objetivo provisionar recursos financeiros para
serem utilizados pelos mesmos no repouso semanal remunerado.

Art. 69. A Cooperativa constitute urn Fundo de Descanso Anual, no artigo 7°, alinea ”i", deste Estatuto
Social para os cooperados que tere por objetivo provisionar recursos financeiros para serem utilizados
pelos mesmos no repouso anual remunerado.
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ESTATUTO SOCIAL

somos
I CGOpo

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZAOA EM SERVIQO
Aprovado em Assembleia Geral Extraordinÿria, no dia 18/12/2018

Este Estatuto 6 parte integranle da Ata da Assembleia Gera! Extraordindria.

- CTES

• Art. 70. AI6m do Fundo de Reserva, FATES. Fundo de Descanso Semanal, Fundo de Descanso Anual
a Assembleia podera criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especificos. tais como os previstos no artigo 8° alineas f, "j". Hk" e T, deste Estatuto, fixando o modo de formagSo
aplicagao e liquidagao.

CAPiTULO X

DA DISSOLUQAO E LIQUIDAQAO

* Art. 71. A Cooperativa se dissolverÿ de pleno direito:

a) Quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados, totalizando o numeno mlnimo
de 07 (sete) dos cooperados n§o se disponham a assegurar a continuidade da Cooperativa;

b) Devido a alteragSo de sua forma juridica;

c) Pela redugao do numero de cooperados a menos de sete ou do capital social em patamar inferior ao

minimo, se ate a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo n3o inferior a 6 (seis) meses, esses

quantitativos n§.o forem restabelecidos;

d) Pela paralisagdo de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 72. Quando a dissolugSo for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomeara urn ou mais

liquidantes, e urn Conselho Fiscal composto por 03 (tres) membros para proceder a liquidagao.

§ 1°. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuigdes, pode, em qualquer 6poca, dest'rtuir os

liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos;

§ 2° O liquidante deve proceder £ liquidagao de conformidade com os dispos'rtivos da LegislagSo

Cooperativista.

Art. 73. Quando a dissolugSo da Cooperativa nSo for promovida voluntariamente, nas hipoteses

previstas no art. 71, essa medida podera ser tomada judicialmente.

CAPiTULO XI

DAS DISPOSIQ6ES GERAIS E TRANSITORIAS
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