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COOPSERBA - COOPERATIVA DE

TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS
GERAIS E ESPEClFICOSm

'll L(»£>.0 t

I
REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA, REALI2ADA EM 06/08/2019.

ESTATUTO SOCIAL

CAPITULO I

DA DENOMINAQAO, SEDE, FORO, AREA DE AQAO, DURAQAO E ANO
SOCIAL

Art. 1° A COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAQAO DE
SERVIQOS GERAIS E ESPEClFICOS, com nome de fantasia COOPSERBA,

sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constituida no dia 14 de abril de 2013,

em conformioade com a Lei n° 5.764/71, atualizada pela lei 12.690/12, e regida

por este Estaluto, pelos valores e principios do Cooperativismo e pelas
disposigdes legais vigentes, tendo:

I - Sede e administragao no municipio de Salvador, no Estado da Bahia Avemda
Manoel Dias da Silva, n° 467, Sala 122. Centro Empresarial Pituba, Bairro Pituba,

CEP n° 41.830-000.

II - Foro Juridico na Comarca de Salvador, Estado da Bahia;

II - Area de agSo para efeito de adesao de cooperados todo territorio nacional,
podendo inclusive concorrer a processos licitatdrios e abrir filiais;

III - Prazo de duragao indeterminado:

IV - Ano social compreendido no periodo de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro de
cada ano, quando no seu termino devera ser procedido o balango geral anual.

CAPITULO II

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS

Art. 2° - A Cooperativa de Trabalho COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS GERAIS E ESPEClFICOS. tern por
objetivo principal a prestagao de servigos aos seus associados, visando a
estabilidade economica e ao bem estar social de todos, atuando na area de

CÿÿÿS=)

-
Cortifico o Registro sob o iv 97926886 em 02/12/2019
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ffff |Cf> Es,e documento pode ser veriEcado em Wip.//regm.juceb ba gov br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTLNTiCACAO asp*
Cnancela 215388817734371
Esta cdpia foi autenticada digitalmenie e assinada em 02/12/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral

COMtRATOS/PMLF
PAG. 5"J
ASS.



COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTA(JAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECiFICOS

'' z 2'A
ssar?. 1 , .1 »

prestagao de servigos, efetuando, servigos especificos: de fornecimento e gestao
de recursos humanos para terceiros: de atividades paisagisticas; de atividades de

limpeza de ruas e capinagao de ruas: servigo de preparagao de terreno, cultivo e
colheita; de obras de urbanizagao - ruas, pragas, calgadas; de servigos
combinados para apoio a edificios. exceto condominios prediais; de cantina -
servigos de alimentagao privativos; servigos de pintura de edificios: de obras de

alvenaria; servigos combinados de escritbrio e apoio administratvc: de coleta de
residues nao perigosos; Carga e Descarga; Instalagao e Manutengao Eletrica:
Instalagoes Hidrbulicas, Sanitbrias e de G&s; Obras de Acabamento da
Construgao; Servigos oe Manutengao e Reparagao Mecanica de Veiculos
Automotores; Servigos de Borracharia para Veiculos Automotores; Obras de
Terrapianagem

I - A congregagao de profissionais para atuarem nas breas de conservagao e
manutengao predial, limpeza, bem como servigos tbcnicos admmistrativos, afms e
complementares;

II - Criagao de condigdes para o exercicio das atividades e aprimoramento da
prestagao de servigos dos cooperados;

III - A aquisigao de bens de consume para beneficio de seus cooperados.

§ 1° - Para consecugao dos seus objetivos sociais, a Cooperativa na medida das
suas possibilidades. devera:

a) Promover a difusao da doutrina cooperativista e seus principios no quadro
social, tecnico e funcional da cooperativa;

b) Contratar em beneficios dos cooperados mteressados e no desenvolvimento
dos objetivos sociais, convenios com cooperativas ou empresas ligadas ao
consumo em geral;

c) Propiciar, com recursos do FATES, convenios com entidades especializadas,
publicas, ou privadas, a aprimoramento tbemeo profissional e capacitagao
cooperativista de seus cooperados:

d) Firmar contratos intermediar ou intervir junto as cooperativas de cred to e
demais instituigoes financeiras, todas as operagoes de credito e
financiamento de interesse da cooperativa:

e) Administrar com eficiencia os recursos obtidos de seus cooperados para
manutengao da sociedade;

f) Providenciar a perfeita manutengao e funcionamento de suas instaJagoes e
bens prdprios ou disponibilizados por terceiros;

Certifico o Registro sob o n 97926886 em 02/12/2019
Protocolo 195213343 de 28 11/2019
Nome da empresa COOPSERBA COOPERATIVA OE TRABAL* 0 E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E ESPECIFICOS NIRE

Este documento pode ser em http/iregin jjceb.ba gov br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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Esta cdpia foi aulenticada digitalmeriie e assinada em 02/12/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Gerai
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g) Contratar. para consecug&o dos seus objetivos sociais, servigos juridicos.

publicitarios, transporte em geral, culturais e sociais;

h) Instaiar em qualquer local, de sua area de atuagao, Escritdrios Regionais ou
Centrais de Atendimento;

i) Adquirir, na medida em que o inteÿesse social o aconselhar, impiementos.
maquinas, ferramentas, pegas e outros insumos destinados as atividades
protissionais dos cooperados;

§ 2° - Para a consecugao das atividades enumeradas no pardgrafo anterior,

podera a Cooperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convenios, em nome
dos seus cooperados, com entidades piiblicas e privadas, do Pais e do extenor
interessadas no trabalhc eventual destes, organizando a execugao do servigo, de

forma a atender as condigoes objetos dos ajustes.

§ 3° - Nos contratos e convenios firmados, a Cooperativa representara os
cooperados coletivamente, agindo como sua mandataria.

§ 4° - A critdrio do Conselho de Admimstragao, a sociedade podera filiar-se a
outras sociedades cooperativas.

§ 5° - A Cooperativa atuara sem discriminagao politica, racial, religiosa ou social e
efeluarA suas operagdes sem qualquer objetivo de lucro.

CAPITULO III

DOS COOPERADOS

DA ADMISSAO, DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES

Art. 3° - Podera cooperar-se a COOPSERBA qualquer pessoa fisica que se
dedique e atue nas atividades e servigos desenvolvidos pela COOPSERBA.
definidos no artigo 2°, dentro da sua area de agao, seja legalmente capacitado e
possa livremente dispor de si, concorde com as disposigoes deste Eslatuto.
decisoes da Assembleia Geral e do Conselho de Administragao.»

Art. 4° - Nao poderd ingressar e/ou contmuar como cooperado na COOPSERBA.
sem prejui'20 da impossibilidade tecmca:

l-

Cerlifico o Registro sob o n° 97926886 em 02/12/2019
Prolocolo 195213343 de 28/11/2019
Nome da empress COOPSERBA •COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E ESPECIFICOS NIRE
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I - Aquele que exerga e/ou venha a exercer qualquer atividade contr£ria aos
objetivos e propbsitos da COOPSERBA. ou prejudicial aos seus inleresses, ou
com eles colidente

II - Aquele que seja proprietÿrio ou dirigente de pessoa juridica de qualquer

natureza (civil, empresarial, publica ou privada) que explore, direta ou
inoretamente, com fins economicos. as atividades descrilas no artigo 2°.

Ill - O Profissional que fci elimmado da COOPSERBA.

Art. 5° * A COOPSERBA devera promover a congregagao e a integragao dos
seus cooperados que devem ser profissionais autdnomos. e, obrigatoriamente,
devem exercer. com qualidade e criterios tCcnicos.

Art. 6° - O ntimero de cooperados sera ilimitado quanto ao maximo, nao podendo,
no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas fisicas.

§1° - O Conselho de Administragao da COOPSERBA definir&, atraves de normas
regimentals, aprovado em Assembleia Geral, a forma de organizagao do seu
quadro social.

§2’ - As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho
que atuam na prestagSo de servigos, nos termos do artigo 4° Inciso II, da lei
12 690/2012, quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, dever§o

ser submetidas a uma coordenagao com mandato nunca superior a 01 (um) ano
ou ao prazo estipulado para a realizagao dessas atividades. eleita em reumao
especifica pelos sdcios que se disponham a realiza-las. em que serSo expostos
os requisitos para sua consecugSo, os valores contratados e a retribuigao
pecuni&ria de cada socio participe.

§3° - A retribuigao pecuniaria do Cooperador que desenvolver a coordenagao
prevista no parÿgrafo anterior se dare da seguinte forma

a) R$ 200,00 (duzentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade com
atd 300 (trezentos) cooperados alocados na prestagao de servigos para terceiros;

b) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o Coordenador que atuar em
localidade com mais de 300 (trezentos) cooperados. e ate 500 (quinhentos)
cooperados atuantes na prestagao de servigos para terceiros;

c) R$ 300,00 (trezentos reais) para o Coordenador que atuar em localidade com
mais de 500 (quinhentos) cooperados atuantes na prestagao de servigos para
terceiros.

4
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§4° * Quando os cooperados de uma localidade acharem mats adequado eleger

mats de um cooperado coordenador. o valor acima referido sera rateado entre os
eleitos.

Art. 7° - Para associar-se, o proponente preenchera a respectiva proposta de
admissao/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 integralizarci as quotas partes do Capital Social subscrita nos termos
e condigdes previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da
COOPSERBA, assinara a Ficha de Matncula passando entao a qualidado de
cooperado.

§ 2° - O associado, como pressuposto para inicio de suas atividades atraves da
COOPSERBA, deverd 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 orgaos 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 Ordindria, consultar, na
sede da COOPSERBA, os livros e documentos, que julgar necessarios.

5
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VI - Participar das sobras liquidas anual, proporcionais a sua contribuigao para os
dispendios e demais despesas da COOPSERBA.

VIII - Convocar Assembeia 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 programagÿo financeira estabelecida pela administragao.

XI - Retiradas nSo inferiores ao piso da categoria prolissionai e na ausencia

deste, nSo inferiores ao salario mini mo. calculadas de forma proporcional &s
horas trabalhadas ou as atividades desenvolvidas:

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

XIII * Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos dommgos;

XIV - Repouso anual remunerado;

XV - Retirada para o trabalho noturno superior a 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 XII I 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 alternatrvas legais, inclus ve mediante

§ 3° - A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral. as propostas dos
cooperados, referidas inciso 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 peio menos 1/5 (urn quinto) dos cooperados
serao obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administragao a Assembleia
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Geral, e, nao o sendc, no prazo de 30 (trinta) dias. poderao ser apresentacas
diretamente pelos cooperados proponentes.

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

trabalho previstas na legisiagSo em vigor e em atos normativos expedidos pelas

autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetivo
social.

Art. 10 - Sao deveres do cooperado, alem 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 dispendios e custos da COOPSERBA;

II - Cumprir as disposigoes deste Estatuto. da Lei. deliberagoes das Assembleias
Gerais e resolugoes 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

Participar das perdas do exerclcio, proporcionalmente aos ganhos e
operagdes que realizou com a COOPSERBA, se o Fundo de Reserve 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
existencia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto Social

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

VIII - Ressarcir o montante:

IV

a) da condenagao ou acordo em juizo, em razao de ressarcimento de danos em
decorrencia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exerclcio 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
ocorrdncia de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo associado no
exercicio da atividade profissional;
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c) do pagamento feito pela COOPSERBA decorrente de beneficio assistencial
aos cooperados e seus dependentes, por forga de contrato firmado pela

COOPSERBA com terceiros,

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

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

X — Informar a conta corrente ou conta poupanga em instituigao financeira
designada pelo Conselho de Administrag§o, para recebimento de seus creditos.

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

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 patnmdnio material, moral e profissional da COOPSERBA,
coiocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuals.

Art. 11 - t. limitada a responsabilidade na COOPSERBA, em que o associado
responde somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificadas

operagoes sociais, guardada a proporgao de sua participagSo 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,
elimmados e excluidos, at6 que sejam aprovadas as contas do exercicio que se
deu o desligamento, mas podera ser invocada se for judicialmente exigida da
COOPSERBA

nas
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As obrigapoes dos cooperados falecidos contraidas com aArt. 12
COOPSERBA e as oriundas de sua responsabiliaade como associado em face
de terceiros, passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor da capital

social integralizado, prescrevendo, por6m, apds 01 (im) ano do dia de abertura
da sucessao.

PARAGRAFO UNICO - Os herdeiros do associado falecido tern direito as quotas
partes mtegralizadas do Capital Social e demais creditos pertencentes ao de
cujus’, assegurando-lhes o direito de ingresso na COOPSERBA, desde que

preencham as condipdes 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 Administrapao da COOPSERBA. e nao podera ser
negado.

Art. 14 - A eliminapao do associado, que ser& aplicada em virtude da infrapao da
lei ou deste Estatuto, sera feito por decisao do Conselho de Administrapao, depcis
de notificado o infrator.

O Conselho de Administrapao dever& eiiminar o associado que
especificamente:

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

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

c) depois de advertido vollar a infringir disposipoes aeste Estatuto, das Leis, das
deliberapoes da Assembleia Geral e do Conselho de Administrapao;

§1°

d) negar-se, sem motivos justificados, a participar na execupao de contratos de
prestapao de servipos firmado pela COOPSERBA. causando-lhe prejuizo, sem
justificativa piausivel acatada pelo Conselho;

CZl
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e) que faltar, injustificadamente, por duas vezes consecutivas. as Assembleias
Gerais.

§ 2° - O associado que deixar de prestar servigo pela COOPSERBA por mais de

03 (lr§s) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num periodo de 01
(um) ano, sera automaticamente desligado da COOPSERBA.

§ 3° - A decisio de que trata este artigo devera ser remetida oor escrito ao
infrator, por processo que comprove as datas de remessa e do recebimento,

dentro do prazo de 30 (Irinta) dias.

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

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

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

§ 7° - Consumada a eliminagao, dever§o ser averbados na Ficha de Matricula os
motivos que a determmaram e assinada pelo Presidente da COOPSERBA.

§8° - Se a correspondencia, referida no § 3° retornar mais de 03 vezes A
COOPSERBA sem que haja a ciencia pelo associado eliminado, a referida
comunicagao poderei ser feita por publicagao em jornal que abranja a ctrea de
admissao de cooperados.

Art 15 - A exclusao do associado ser& feita:

I - Por dissolugao da COOPSERBA

II - Por mode da pessoa fisica;

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

ra

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

PARAGRAFO UNICO — A exclusao do associado sera feita por decisao do
Conselho de Administragao, de acordo com cada caso 'v

K
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Art. 16 Em qualquer caso de desligamento, eliminagao ou exclusao, o associado
so tera direito a restituigao das quotas-partes do Capital Social que integralizou.
das sobras e de outros creditos que Ihe tiverem sido registrados ap6s a dedug&o
dos debitos 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 desligado da COOPSERBA

§ 2° - O Conselho de Administragao podera determinar que a restituigao seja feita
em parcelas iguais e periodicas a partir do exercicio fmanceiro que se seguir ao
que se deu o desligamento, no minimo identico ao parcelamento da
mtegralizag3o.

§ 3° - Ocorrendo desligamentos, eliminagoes ou exclusoes de cooperados em
numero tal que as restituigdes das importances referidas no caput do artigo
possam ameagar a estabilidade economico-financeira da COOPSERBA, esta
podera restituMas mediante criterios que resguardem a sua continuidade

§4° - No case de mode do cooperado. a restituigao de que trata o paragrafo
anterior sera efetuada aos herdeiros legais em uma s6 parcela, mediante a
apresentagdo 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 disposigdes previstas no Estatuto vigente
A epoca.

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

Art. 18 - Nenhum associado, nao importando a sua condigao 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 preference na alocagao em projetos/contratos os cooperados que
residirem no local onde os servigo9 serao prestados.

11 ,
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Sendo linalizado o Projeto ou Contrato firmado, seraoArt.
consequentemente desalocados os cooperados qua outrora prestavam servigo,

cabendo £ COOPSERBA se empenhar para qua uma nova colocagao seja feita,

nao sendo, entretanto. uma obrigagao.

20

Art. 21 - Ainda que o Projeto/Contrato n§o tenha sido finalizado caso se faga

necess£ria a desalocagao de cooperados, seja por corte de gastos do Tomador
dos Servigos, ou por qualquer outro motivo, serao adotados. sucessivamente, os
seguintes crit6rios de escolha do cooperado a ser desalocado:

a) Aquele que liver menos produtividade em relagao aos demais cooperados
alocados no mesmo setor de prestagSo de servigos:

b) Aquele que nao estiver em dia com a COOPSERBA no que tange &
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 reiagao aos demais cooperados alocados no
mesmo Projeto/Contrato:

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

PARAGRAFO UNICO - Se, mesmo apds a anSlise dos critenos estabelecidos,
dois ou mais associados permanecerem no mesmo patamar em relagao a
desalocagao, a fim ser estabelecido quern deixara do prestar o servigo, o
Conselho de Admmistrag3o se reunird, e pela maioria dos votos de seus membros
presentes, sera determinado qual s6cio cooperado ser§ desalocado.

CAPlTULO VI

DO CAPITAL SOCIAL

Art. 22 O Capital Social da COOPSERBA. represenlado por quotas-partes, nao
tera limites quanto ao maximo. nao podendo ser inferior a R$ 10.000.00 (dez mil
reais), e variara conforms 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).
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§ 1° - O Capital Social e 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, b de 50 (cmquenta) quotas-partes

§ 3° - O associado podera integralizar as quotas-partes k vista, ou em ate 5
(cinco) parcelas mensais

§ 4° - A quota-parte 6 mdivisivel, intransferivel a nao cooperados, nao podendo
ser negociada de modo algum, nem dada em garantia e sua subscrigao.
integralizagao, transferencia ou restituigao e deverao ser averbadas na Ficha de
Matricula.

§ 5° - A transferencia de quotas-partes, total ou parcial, podera ser escriturada na
Ficha de Matricula mediante termo que conterb as assinaturas do cedente. do
cessionbrio e do Presidente da COOPSERBA

§ 6° - Para efeito de admissao de novos cooperados ou novas subscrigoes k
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, tixados pelo orgao governamental competente.

§ 7° - Havendo mudanga no padrao monetario. o capital de cada associado sera
convertido ao novo padrao, com a correspondents 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 reiagao
as quotas-partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitaao o limite
de concentragbo de quotas-partes do capital social por associado previsto no
Artigo seguinte, mediante autorizagao previa do Conselho de Administragao.

Art. 23. O associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no minimo, o
numero ae 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 credito do
associado o valor necessario ao pagamento das quotas partes nao integralizadas,
de acordo com o estabelecido no estatuto social, e na falta de credito, sera
emitido titulo de cobranga.

Art. 24 - Poderao ser pagos juros de atb 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 subscrigdes de quotas partes do capital social posteriores k
admissio, decorrentes de deliberagSo de Assembleia Geral ou ato voluntcirio do

associado, deverao ser integralizadas na forma deliberada por este Estatuto
Social.

Art. 26 - Reverterao ao capital social, por decisao da Assembleia Geral, as sobras
liquidas ocorridas no exercicio. respeitadas a proporcionalidade das operagoes de
caca 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 sofrera

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

II - As dedugOes

a) do rateio das perdas do exercicio social;

b) de todo e qualque*- g§nero de dano causado pelo associado

III - As retengoes de valores necessarios a garantia de adimplemento de
despesas e dispdndios passiveis de serem suporiadas pela COOPSERBA, em
decorrÿncia de ato e/ou fato iiicito praticado pelo associado, doloso ou culposo,
nas modalidades de negliggncia, imprudencia e impericia, ate que seja
del nitivamente solvido ou afastado o risco.

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

§ 1° - Em caso de exclusao por morte, dissolugao ou incapacidade civil nao
suprida, somente sera devolvido o montante correspondents ks quotas-partes
integralizadas do capital social. apOs a apresentagdo 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 econOnmco-financeira da COOPSERBA. a restituigao podera ser
feita de maneira a garantir a continuidade das atwidades da COOPSERBA.
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