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Art. 29 - A cobranga de debito excedente sobre o valor correspondente as quotas

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

Art. 30 - Ocorrendo desiigamento de cooperados em numero tal que as

restituigoes possam ameagar a estabilidade economico-financeira da
COOPSERBA, esta podera restitui los mediante criterios que resguardem a sua

continuidade.

§1° Os cooperados desligados, eliminados ou excluidos terao o prazo de 03

(trds) anos, a contar da prestagao de contas do exercicio do seu desiigamento.

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

§2° - Expirado o prazo previsto e nao ocorrendo solicitagao de devolugao, as

quotas-partes e/ou as sobras liquidas serao destinadas ao Fundo de Assistencia
Tdcmca, Educacional e Social - FATES.

CAPITULO VII

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 31 A Assembleia Geral 6 o orgao supremo da COOPSERBA, cabendo Ihe

tomar toda e qualquer decisSo de interesse da entidade e suas deliberagoes

vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

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

Presidente.

§1° - Poder£ tambdm ser convocada pela maioria dos membros da Conselho de
Admmistrag&o e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (urn quinto) dos cooperados em
pleno gozo de seus direitos sociais, apds solicitagao ao Presidente e nao
atendiaa. no prazo maximo de 10 (dez) dias.

§2° - Convocada a Assembleia Geral, de acordo como estabelece a Lei e este
Estatuto, nao pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de forga maior

devidamente comprovado.
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§ 3° - NSo poder6 votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido

admitido ap6s a convocagao.

Art. 33 - As Assembieias Gerais ser§o convocadas com anteced&ncia minima de
10 (dez) dias para a primeira convocag&o e 01 (uma) hora apos para a segunda e
terceira convocagoes. respectivamente.

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

a) a express§o "Convocagao de Assembleia Geral", Ordinaria ou Extraordmaria,
conforme o caso:

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

c) a sequencia ordinal das convocagoes;

d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificagoes dos assuntos:

e) o numero de cooperados existentes na data da expedigao do Edital. para efeito
de cdlculo de "quorum” da instalagao;

f) a data assinatura do responsavel pela convocagao.

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

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

§ 1® - Na impossibilidade de notificagao pessoal, a notificagao dar-se-4 por via
postal, respeitada a antecedencia prevista no caput desle artigo.

§ 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 circulag§o na regiao da sede da COOPSERBA ou na regi§o onde ela
exerga suas atividades, respeitada a anteced§ncia prevista no caput deste artigo.

§ 3° - Os Editais de Convocagao serao afixados em locais visiveis nas
dependSncias comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em jornal e
corrunicados por circulares aos cooperados.

'
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§ 4° - Os incentivos e/ou sangoes previstos no artigo 11, par&grafo 2° da lei

12.690/2012 serao defimdos em Regimento Interno

E da competencia das Assembleias Gerais, Ordinarias ouArt. 36
Extraordinarias. a destituigao dos membros do Conselho de Administragao e do
Conselho Fiscal.

Art. 37 - O 'quorum" para instaiagao da Assembleia Geral e o seguinte:

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

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

III - 50 (cinquenla) soctos ou, no minimo, 20% (vinte por cento) do total de sdcios.
prevalecendo o menor numero, em terceira convocagao, exigida a presenga de.
no minimo, 4 (quatro) sdcios para as cooperativas que possuam ate 19

(dezenove) socios matriculados.

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

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

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

PARAGRAFO UNICO - Quando a Assembleia Geral nao tiver sido convocada
pelo Presidente da COOPSERBA, os trabalhos serao dirigidos por associado que
vier a ser mdicado pelo plenario, sendo secretariada por outro associado
convidado por aquele.
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Art. 39 - Os ocupantes dos cargos sociais como quaisquer outros cooperados nao
poderao participar na votagao sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira

direta ou indireta, inclusive de eleigoes, mas nao ficarao privados de tomar parte

nos respectivos debates

Art. 40 - Nas Assemblers Gerais em que forem discutidas a prestagao de contas

e suas pegas contbbeis, o Presidente, logo apos a apresentagao da mesma
solicitarb do plenario que indique um associado para coordenar os debates e a
votagao da materia.

§ 1° - Transmitida a direg§o dos trabalhos, o Presidente e os demais membros do
Conselho de AdministragSo e Conselho Fiscal deixarbo a mesa permanecendo,
contudo, no recinto a disposigao da Assembler para os esclarecimentos que Ihes
forem solicitados

§ 2° - O Coordenador indicado escolherb, entre os cooperados. um Secretario
"ad-hoc" para auxilia-lo na redagao das decisdes a serem incluidas na ata, pelo
Secretario da Assembler.

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

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

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

§2°

§3° - As decisoes das Assemblers Gerais serbo tomadas pelo voto pessoal,
tendo cada associado. em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito a um
voto, nao sendo permitida a representagao.

§4° - Havendo empate na deliberagio, o Presidente da Assembleia Geral ter£
direito ao voto de minerva, de modo que seu voto sera de qualidade e
desempatarb a questao.

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

§6° - O Associado que esteja na condigao de empregado da COOPSERBA nao
podera votar nem ser votado.
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§7" - O Associado que nao estiver cumprmdo com os deveres e obrigagoes

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

§8° - Quando o numero de Associados da COOPSERBA for superior a 3 000 (tres

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

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

em nucleos seccionais e os mandatarios, alem de serem associados a

COOPSERBA em pleno gozo de seus direitos, nao exergam cargos eletivos na

COOPSERBA.

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

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

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

»
§11° - O mandato do delegado sera de 01 (um) ano e a posse sera imediata apos

a eleigao em Assembleia, a qual sera convocada pelo Conselho de
Administragao, atraves de Edital encaminhado para todos os associados

pertencentes a cada grupo seccional, sendo o nome do associado eleito
consignado em ata.

§12° - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que nao sejam
delegados, poderao comparecer as Assembleias Gerais, privados, contuoo, de
voz e voto.

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

»
SECQAO I

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Art. 42 - A Assembleia Geral Ordinaria sera realizada obrigatoriamente uma vez
por ano, entre os 03 (tres) primeiros meses do ano e deliberara sob'e os
seguintes assuntos constantes na Ordem do Dia:
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I - Prestagao de contas do Conselho de Administragao acompanhada do Parecer

do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) RelatPrio da gestae

b) Balango patrimonial;

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

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

II - Destinagac das sobras apuradas ou o rateio das perdas. deduzmdo-se, no
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatdrios;

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

IV •Fixagao do valor dos honorarios e/ou verba de representagao do Conselho de
Administragao e da c6dula de presenga do Conselho Fiscal pelo comparecimento
as reuniPes.

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

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

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

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

Art. 43. A COOPSERBA deverp deliberar, anuafmente, na Assembleia Geral
OrdinPria, sobre a adog§o ou nao de diferentes faixas de retirada dos sdcios.

§ 1° - No caso de fixagao de faixas de retirada, a diferenga entre as de maior e as
de menor valor devera ser fixada na Assembleia.
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§ 2° - E vedado a COOPSERBA distribuir verbas de qualquer natureza entre os
sdcios, exceto a retirada devida em razao do exercicio de sua atividade como
sdcio ou retribuigao por coma de reembolso de despesas comprovadamente
reali2adas em proveito da COOPSERBA.

SECgAO II

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

I Art. 44 - A Assembleia Geral Extraordinaria realtzar-se-a sempre que necessario
e podera deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convocagao.

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

I * Reforma do Estatuto.

II - Fusao, incorporagao ou desmembramento.

Ill - Mudanga de objetivo.

IV - Dissolugao voluntÿria e nomeagao de liquidante.

V - Contas do liquidante.

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

SECGAO Ml

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
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Art. 46 - Alem da realizapao da Assembleia Geral Ordin&ria e Extraordinary a

COOPSERBA deverd realizar anualmente, no minimo, mais uma Assembleia
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de

convocapao, sobre a gestao da COOPSERBA. disciplina. direitos e deveres dos

sbcios, planejamento e resultado econbmico dos projetos e contratos firmados e

organizapao da Prestapao de Servipo, conforme o seu objetivo social

§ 1° - A Assembleia Geral Especia: de aue trata este adigo deverd ser realizada

no segundo semestre do ano.

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

CAPiTULO VIII

DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

Art. 47 - A COOPSERBA sera admmistrada por um Conselho de Administrapao
composto de 03 (Ires) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus
direitos sociais, denominados de Diretor Presidente, Diretor Tdcnico Operacional
e Diretor Administrative Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral para mandato
de 04 (quatro) anos. sendo obrigatona a renovapio de 1/3 (um terpo) de seus
membros ao t6rmino de cada mandato.

§ 1® - Nao poderao ser eleitos para membros do Conselho de Administrapao
impedidos em razao de crimes disposto em Lei, que nao tenham direito de voto,
estejam com restripao na Receita Federal, bancos e orgaos de controle de
credito, ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados.

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

§ 3° - O Presidente do Conselho de Administrapao sera o Presidente da
COOPSERBA.

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

Art. 48 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias o Presidente
sera substituido pelc Diretor Administrative Financeiro.
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§ 1° - Nos impedimentos mferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem

entre si acumulando as fungdes pertinentes a cada cargo.

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

Conselho de Administragao. deverd ser convocada Assembleia Geral para o
deviqo preenchimento e cumprimento do restante do mandato.

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

I - Reune-se ordinariamente a cada mes e exlraordmariamente sempre que

necessdrio por convocagao do Presidente ou por solicitagao do Conselho Fiscal.

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

representagao sendo as decisoes tomadas pela maioria dos votos dos presentes,

reservando-se ao Presidente o voto de desempate

III - As deliberagoes serao consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, lidas.

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

caso.

PARAGRAFO UNICO
Conselho de Administragao que sem justificativa, taltar a 03 (tres) reumoes
ordin&nas consecutivas ou a 06 (seis) altemadas durante o ano.

Perdera automaticamente o cargo, o membro do

Art. 50 - Compete ao Conselho de Administragao, entre outras atribuigoes:

I - Planejar e acompanhar a programagao de servigos prestados pelos
cooperados, estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos,
taxas, encargos e demais condigdes necessarias a sua efetivagao.

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

Ill - Controlar a forma de vinculagao, desvinculagao e remuneragao de cada
cooperado, em relagao aos contratos firmados.

IV - Fazer cumprir as disposigoes contidas no Regimento Interno.

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

VI - Deliberar sobre a admissao, desligamento. eliminagao e exclusao oe
cooperado ou medidas disciplinares.

- Fixar normas para admissao. disciplina e demissdo de empregados.VII
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VIII - Deliberar sobre a convocagdo de Assembleia Geral.

IX - Indicar bancos nos quais devem ser feita a movimentagao financeira e

estabelecer regras para essa movimentagao inclusive fixando limite a ser mantido
em caixa.

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

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

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

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

XIV * Criar Nucleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objelivos da
COOPSERBA obedecendo ao disposto em Lei.

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

PARAGRAFO UNICO - O Conselho de Administragao convocard ou contratard
sempre que necessdrio o assessoramento de profissional especializado,
conforme o caso, para auxilid-lo no gerenciamento e decisdes que Ihe sdo
pertmentes.

Art. 51 - Ao Presidente compete, dentre outras as seguintes atribuigdes:

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

II - Verificar frequentemente a situagao financeira e o movimento bancario;

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

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

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

VI - Representar a COOPSERBA ativa e passivamente, em juizo ou fora dele,
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COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECiFICOS
I

VII - Constituir mandatario,

VIII Assinar as Fichas de Matriculas dos cooperados da COOPSERBA:

IX - Apresentar a prestagao de contas & Assembieia Geral,

X - Executar atividades de relagoes e intercomunicagoes com cooperativas,
orgaos e autoridades cooperativistas, publicas e privadas, imprensa e pessoas

em geral visando os interesses da COOPSERBA;

XI - Exercer outras atribuigoes designaoas pelo Conselho de Administragao e
Assembieia Geral.

Art. 52 - Ao Diretor Tdcnico-Operacional compete, dentre outras, as seguintes
atribuigoes:

I - Supervisionar e controlar as atividades admmistrativas e de pessoal oa
COOPSERBA.»
II * Fiscalizar a qualidade e padroes dos servigos prestados pelos cooperados;

III - Promover contatos e viabilizar contratos com empresas para a prestagao de
servigos dos cooperados, compativeis com os objetivos da COOPSERBA,

IV - Propor, planejar e executar treinamento para os coooerados;

V - Propor e ser responsavel pela efetivagao de convemos e contratos com
empresas ou entidades, em beneficio social e cultural dos cooperados e
empregados da COOPSERBA;

VI - Elaborar e controlar os pianos e programas de beneficios de bem estar social
dos cooperados e familiares;

VII - Exercer outras atribuigoes designadas pelo Conselho de Administragao e
Assembieia Geral.

» Art. 53 - Ao Diretor Administrative Financeiro compete, dentre outras, as
seguintes atribuigoes;

I - Secretariar e lavrar as Atas das reunioes do Conselho de Administragao e das
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pe os documentos e arquivos
referentes;

II - Preparar ou mandar preparar as correspondencias e expedientes da
COOPSERBA e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos.

Q
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COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECIFICOS
COOPSEREtS*

III - Preparar o relatorio anual da gestao e organizar as dernais pegas da

prestagao de contas anual para apresentagao & Assembleia Geral

IV - Responsabilizar-se pela contabilizagSo e controle de contas a pagar e receber
da COOPSERBA

V - Participar na elaboragao dos orgamentos de pregos e contratos com os
demais Diretores e Conselheiros;

VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados, em substituigao do Presidents,

quando da sua ausencia da sede da COOPSERBA;

VII - Se necessbrio. e solicitado, assinar juntamente com o Presidente, os
cheques, contratos e documentos constituintes de obrigagoes bancarias;

VIII - Elaborar a piano orgamentario anual e controlar sua execugao.

IX - Exercer outras atribuigdes designadas pelo Conselho de Administragao e
Assembleia Geral.

CAPITULO IX

DO CONSELHO FISCAL

Art. 54 - A Cooperativa de Trabalho constitulda por atb 19 (dezenove) socios
podera estabelecer, em Estatuto Social, composigao para o Conselho de
Administragao e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na Lei. assegurados,
no mi'nimo, 3 (trds) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos a cada 01 (um)
ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleigao de apenas 1/3 (um tergo)
dos seus componentes.

§1° - Os negbcios e atividades da COOPSERBA serSo fiscalizados assidua e
miruciosamente per um Conselho Fiscal, constituido por no mimmo 03 (tres)
membros efetivos e 03 (tres) suplentes, todos cooperados. eleitos anualmente
pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleigao de apenas 1/3 (um tergo) dos
seus componentes. quando superior a 20 (vmte) socios, conforme disposigao
legal.

§ 2° - Nao podem fazer parte do Conselho Fiscal, albm dos inelegiveis na forma
deste Estatuto, os conjuges e parentes entre si e do Conselho de Administragao
atd 2° grau, em linha reta ou colateral.

§ 3° - O associado n§o pode exercer cumulativamente fungdes no Conselho
Fiscal e no Conselho de Administragao.
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COOPSERBA- COOPER ATIV A DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVigOS

GERAIS E ESPECIFICOST'W JC v T.s,n•' - • IX i-.

I

O Conselho Fiscal reune-se ordlnariamente trimestralmente eArt. 55
extraordinariamente sempre que necessario, com a particlpagao de no minirno 03

(trds) de seus membros.

§ 1° - Em sua primeira reuniao escolherd dentre seus membros efetivos urn
Coordenador. ncumbido de convocar e dirigir as reunides, assim como um
Secretario para lavrar as Atas.

§ 2° - As reunioes poderao ser convocadas tambem por qualquer de seus
membros, pelo Conselho de Administragao ou da Assembleia Geral.

§ 3° - Na ausencia do Coordenador, os trabalhos poderao ser dirigidos per
qualquer dos membros presentes, escolhido na ocasiao.

§ 4n - As deliberagdes serao tomadas por maioria simples de votos e constarao de
ata lavrada em livro proprio que no final dos trabalhos sera lida e assinada pelos
presentes.

§ 5° - Perdera automaticamente a fungao de Conselheiro o membro que, sem
justificativa, faltar a 02 (duas) reunides ordindrias consecutivas ou a 02 (duas)
alternadas durante o ano.

Art. 56 - Ocorrendo 03 (tres) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de
Admmistragao convocara Assembleia Geral para nova ele/gao de preenchimento
e cumprimento do restante do mandato.

Art. 57 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua e constante fiscalizagao
sobre as operagoes, atividades e servigos da COOPSERBA cabendo-lhes entre
outras as segumtes atribuigoes:

I - Examinar balancetes, relatorios e outros demonstratives financeiros, contabeis
e orgamentarios mensais e a prestagao de contas anual do Conselho de
Administragao, emitmdo parecer para a Assembleia Geral;

II - Examinar documentos constitutivos de obrigagoes, livros de atas, de
empregados. fiscais e outros obrigatorios da COOPSERBA;

III - Auscultar os interesses e manifestagoes dos cooperados, tomadores e
beneficidrios dos servigos quanto ao funcionamento e gestao administrative:

IV - Dar conhecimento a Conselho de Administragao e Assembleia Geral das
conclusoes dos trabalhos, buscando sanar irregularidaoe;

V

J 27

r\

Certifico o Registro sob o n° 97926886 em 02/12/2019
Protocol© 195213343 de 28/11/2019
Nome da ampresa COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E ESPECIFICOS NIRE
Este documento pode ser venficado em http://regin.juceb.ba gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO .-!ÿ

Chancela 2153888!7734371
Esta copia foi auteniicada digitalmente e assinada em 02/12/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretana-Geral JQNTRATÿPMLFPMG:

ASS;

f



COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECIFICOS

Iwt

V - Convocar Assembler Geral ExtraordirTha para decisao sobre problemas

graves e urgentes;

§ 1° - Para desempenho de suas funpoes tera o Conselho Fiscal aceso livre a

qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir d relamente na
rotina e fatos encontrados.

§ 2° - Podera o Conselho Fiscal, para assessorS-lo no desempenho de suas
tarefas, solicitar a contratapao de auditoria independente.

CAPITULO X

DOS LIVROS OBRIGATORIOS

Art. 58 - A COOPSERBA deverd ter, alem de outros, os seguintes livros e/ou
folhas e fichas digitadas eletronicarrente

I - Com termos de abertura e encerramento subscntos pelo Presidente.

a) Matrfcula;

b) Presenpa de cooperados nas Assemblers Gerais;

c) Atas das Assemblers;

d) Atas do Conselho de Administrapao;

e) Atas do Conselho Fiscal;

II - Autenticados pela autoridade competente:

a) Livros fiscais:

b) Livros contabeis.

PARAGRAFO UNICO - E facultada a adopao de livros de folhas soitas ou fichas,
devidamente numeradas.

Art. 59 — No Livro/Ficha de Matrfcula os cooperados serao inscrrtos por ordem
cronologica de admissao. dele constanao:

1
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* COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECiFICOS* I
I - O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e residencia dos

cooperados.

II - A data de sua admissao e, quando for o caso, do seu desligamento.

eliminagao ou exclusao.

Ill - A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.

CAPITULO XI

DO BALANQO, RESULTADOS E FUNDOS

Art. 60 -0 Balango Geral, Demonstratives de Resultados e outras pegas
contdbeis serao levantados anualmente, na data de encerramento do exercicio
social, de acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade CFC e

dispositivos legais dos drgaos oficiais e entidades de representagao do

cooperativismo.

I

Art. 61 - Dos resultados apurados, ocorrenao sobras, primeiramerite serao
deduzidos para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos e o
restante das sobras liquidas serao destinadas conforme decisao da Assembleia
Geral atendendo ao que dispoe o inciso T, do Art. 9° deste Estatuto.

PARAGRAFO UNICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuizos, os
mesmos serao levados ci conta do Fundo de Reserva e. sendo este insuficiente
serao cobertos mediante rateio dos cooperados, de acordo com decisao da
Assembleia Geral. atendendo ao que dispoe o inciso “IV do artigo 10 deste
Estatuto.

Art. 62 - Os custos e dispendios serao cobertos pelos cooperados que tenham
participado dos servigos contratados durante o exercicio.»
Art. 63 - A COOPSERBA e obrigada a constituir os seguintes Fundos:

I - Reserva Legal, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de
suas atividades, constituido de, no minimo 10% (dez por cento) das sobras
licuidas do exercicio.

Y\ 1=ÿ
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COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTA<?AO DE SERVigOS

GERAIS E ESPECiFICOS
COOPSERB/V

JESTf
II - Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social - FATES, destinado a
prestagao de assistencia aos seus cooperados e familiares e aos empregacos da
COOPSERBA, constituido de, no minimo, 5% (cinco por cento) das sobras
liquidas do exercfcio.

§ 1° - Os Fundos Legais sao indivisiveis entre os cooperados e somente em caso
de dissolugbo da COOPSERBA, havendo saldo remanescente terb a destinagao

que deliberar a Assembleia Geral de extingao.

§ 2® - A COOPSERBA, poderb cnar outros fundos, inclusive rotativos. com
fecursos destinados a fins especificos, fixando o modo de formag&o. custeio,
aplicagao e liquidagbo devendo ser aprovados em Assembleia Geral e
regulamentados em Regimento Interno.

Art. 64 - AI6m dos Fundos Legais, frca constituido, com no minimo 10% (dez por
cento) das sobras liquidas do exercicic. o Fundo para Despesas Emergenciais
Nao Contabilizadas destinado a cobrir despesas que nao foram previamente
contabilizadas para serem cobertas pela taxa de admimstragao. como despesas
oriundas de sinistros envolvendo bens de propriedade da COOPSERBA e
despesas judicials.

§1° - E obrigatoria a destinagao de, pelo menos, 10% (dez por cento) das sobras
liquidas do Exercicio para o Fundo para Despesas Emergenciais Nao
Contabilizadas.

§2° - O Fundo para Despesas Emergenciais Nao Contabilizadas e indivisivel entre
os cooperados e somente em caso de dissolugao da COOPSERBA. havendo
saldo remanescente. tera a destinagbo que deliberar a Assembler Geral de
extingao.

Art. 65 - Reverte-se para os Fundos Legais:

I - Para a Reserva Legal, os auxitios e doagoes nao especificadas, rendas
eventuais e outros vaiores arrecadados.

II - Para o FATES, os resultados de operagoes com nao cooperados, bem
os decorrentes de padicipagoes em sociedades nao cooperativas e outros vaiores
propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral.

como

CAPITULO XII

DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSITORIAS
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iyllV,sÿ=:r<sy-i COOPSERBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS

GERAIS E ESPECIFICOS* i i •ii'

I

Art. 66 - A COOPSERBA podera ser dissolvida, de acordo como dispoe sobre o
assunto a Lei Cooperativista.

Art. 67 - A estrutura operacional da COOPSERBA sera elaborada e proposta
pelo Conselho de Administragao a aprcvagao da Assembleia Geral, para sua
implementagao e funcionamento.

Art. 68 - Os casos omissos serao decididos pela Assembleia Geral, com base nos
principios doutrinarios e na Lei.

Art. 69 - Este ESTATUTO foi retormado na Assemoleia Geral Extraordinary

realizada no dia 06 de Agosto de 2019.

A

Este Estatuto 6 cbpia tie! do que se encontra lavrado no Livro de Atas de
Assembleia Geral da cooperativa, e foi devidamente assinado per mim, / ,

Presidente da COOPSERBA, pela Diretora Administrativa Financeira, pela
T6cnica-Operacional e Secretaria da Assembleia. Lauro de Freitas -( 'W/

06 de Agosto de 2019

_ /?. , j J2 n *L-
... f } JNi>Xrr\SL0 •>

SUELI NUNES SANTOS
Presidente Diretora Administrativa Financeira

CPF 003 323.425-65 . _ . CPF 161.607.895-2iLJu—

GABRIELA DOS SANTOS TIGRE O'* ‘
Diretora Tecnica-Operacional

Secretaria da Assembleia
CPF 083.620.535-93

i .
A NOGUEIRAPAULO BATH DA SILVA

Vlsto do Advogado:
{ - o

M SBossa*§sss±r
ijF* Cano“•““<*. «ni/»,».

«Vjt ““>"1

m

UizfinmeunmMo
ADVOGAL)A

OAB - BA 46 434

T»Ck#t: 106013

S

f HillI fill
/
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8*
7?

Certifico o Registro sob o na 97926886 em 0242/2019
Protocolo 195213343 de 28/11/20194|V> Nome da empresa COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E 'EGIFI OS NIRE
Este documenlo pode ser verificado em http://regin.)uceb.ba gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENXJCACAi
Chancela 215388817734371 vVNTRATl
Esla cbpia (oi autenticada digitalmenle e assinada em 02/1272019
por liana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral

JUCEB
MLF

VG:
>SS:



VA
JUCEB 195213343

TERMO DE AUTENTTCACAO

NOME DA EMPRESA COOPSERRA- COOPERATTVA DE IRAHVI ll<> E PRESTACAO DE SERV'D OS GERAIS E ESPECIHCOS

195213343 -2S/11/2019PROTOCOL0

019 -ESI ATI IT) SOCIALMO

019- 1 si vn m sot i \iEVEMO

MATRIX

MRJ- ?'40iXi3<m»,

CNP11*419900 000l-U
r RTIh :• :iRI(ilSrROF.M02'l2/2019

IX\ /j
PROTO OLO VROUV VMENTO 979268xn UK 02 1 2 2019 DM.A U TI \ Til VC AO 02 1 2 20r0

yw/ 7

M m

' ly__

BRASH

e«p£L M « ca.a*jf*r

TIANA REOILA MGDL ARAUJO

Secretaria-Cieral

I

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 97926386 err 02/12/2019

Protocolo 195213343 de 28/i 1/2019
Nome da empresa COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E ESPECIFICOS NIRE

ste documento pode s«r verifir.ado am http 'egin.jiiceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCOMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

F Chancela 215388817734371
Esta copia foi autenticada din talmente e asslnada em 0202/2019
COfTtana Regila M G de Araujo - Secretana-Geral

02/12/2019

4
CON
PAG:
ASS:



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOSNome: COOPSERBA

GEFAIS E ESPECIFICOS
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.419. 900/0001-33

CertidAc n°: 157392997/2018

Expedicao: 29 08/2018, as 16:08:13

Validade: 24/02/2019 - 180 (cento e oitent i) dias, cont

de sua expedipao.

Cerr. i f ica-se que COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE

ESPECIFICOS

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CMPJ sab

n° 18.419.900/0001-33, NAO CONSTA do Banco N.acional de Deved :

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no ait. 642-A da Consolidapac das Lei

Trabalho, aerescentado pela Lei n° 12.440.,

n 11 do T ribunal IJ
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

0 da « ' not :ntes desta Certidao sao de responsabil idade dc

Tribunals do Trabalho e estao atual izados ate 2 (doi

anterlbres i data da sua expedicao.

No case de pessoa jundica, a Certidao atesta a empress ern relacSo

a tod i £iliais*
A aceitapac desta certidao eondiel . ! verific i

auter.t icidade no por ta- do Tribunal Superior do Trabalh

Internet (http: //www . tst .jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

EGERAISSERVICOS

de de julh ' de . . .

ri a

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Ti balha atas constain

necessaries a identif icacao das pessoas naturais jur id

i do Tr bi . ho quanto a. 1

estabe 1ecidas nrn center.;. a < r j.-naior i a t rar.si tada em juigad

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no conce rner.t e

r .ios, a

ei 'intent os ou a recolhimentos determinados em lei; or i<

de execugac de acordos firmedos pe Ministeric Put .

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPSERBA - C00PERATI7A DE TRABALHO E PRE3TACA0 DE SEi

GERAIS E ESPECIFICOS

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.419. 900/0001-33

CertidAo n°: 157392997/2018
ExpedicSo: 29/08/2018, as 16;08:13

Validade: 24/ C 2/2019

de sua expedite.
' ;s, con’

Cert 1 COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAD DE

ESPECIFICOS

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ t o .

n° 18.419.900/0001-33, NAO CONSTA 1 fa rional de De

Trabalhis tas.
Certidao effiitida coin base no art. 642-A da G : olidagac

Traball , i escentad© pela Lei nc 12.4 5 . , de julh ,

na Resolucao Admi.nistrat iva n° 147 0 / 2 011 to Tribunal ;

Trabalho, de 24 de agosto de 2011,

Os dados 'enstantes desta Certidao sa responsal

Tribunals do Trabalho e estao atuali zados at6 2 (dois )

anteriores a data da sua expedigao.

No case de pessoa juridical a Certidao atesta a empres s en re . •. s

a todos entos, ou filiais.

A aceit : . testa certidao condiciona-se a verifi>:

autent icidade no portal do Tribunal Superior do if

Internet ( at tp: //www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamer.te.

EGERAISSERVICOS

n a

INFORMA£AO IMPORTANTE

Dc Banco Nacionai de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessaries a iaentif icagao das pessoas naturals e juridacas

inadimplt r.t e.-j perante a Just iga da Trabalho quanto at pferiga

ida em j i

acordot rj .diciais ‘ tas, i: . ve no conot- 1 r.e:

t ntos preyidenciar ios, a nut ratios, a tas,

emolument em lei; oi

de execug&o de acordos firmad.os j Ministerii

Trabalho ou Comissao de Conciiiagao Previa.

PMLF
MG:
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SECRETARIA I)A FAZENDA

Emissao: 14 01 '201') I IftCOVFRNO DO ESI ADO DA BAHIA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N6 20190172406

HAZAO SOCIAL

COOPSKRBA -COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO Ul

INSCRICAO tSTADUAL CNPJ

IH.419.900/0001-33109.9X0-355

Fica certificado que nao conslam. ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acim.

identificada, relativas aos tnbutos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecmientos quanto a inexistencia de debitos. inclusive os inscntos na Divida
Ativa de competencia da Procuradoria Geral do Estado. ressaivado o direito da Fazenda Publics do Es:aao as Batiiÿ

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/01/2019, conforme Portaria n“ 918/99. sendo valida por 60 dias. contados a partir da data de sua

emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET. NO ENDERECO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida con a apresentaqao conjunta do cailao original de uiscripao no CPF on no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Mmistdrio da Fazenda
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Emissao: 14.01 201l| 12.1

i0n

m
l5£9R£n

GOVERN© DO ESIADO DA BAHIA

SECKETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20190172406

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bama para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

COOPSERBA - COOPFRAID A 1)1 FRABA1.IIO F PRES I AC At) 1)1 SFK\ It OS GERAIS F. ESP1 < IFI

INSCRICAO ESTADUAL

1U9.9S0.355

CNPJ

I8.4I9.9U0/00UI-33

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 14/01/2019 VALIDA ATE 15/03/2019

Pai!in,i I tk I Rcli cnKlaiiAiociiiitiilaik- rr>i
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19/10/2018

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
E ESPECIFICOS

CNPJ: 18.419.900/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome. relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao (DALJ) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas allneas ’a’ a ‘d‘ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:39:27 do dia 25/09/2018 <hora e data de Brasllia>.
Valida ate 24/03/2019.
Codigo de controle da certidao: 2AF2.8C41.0214.FF1C
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Confirms$ao de Autenticidade da Certidao19/10/2018

LegislateParticipe Serviÿos CanaisAcesso a mformacaoBRASIL

'Receita Federal

f CERTIDAOA
w

Confirma<;ao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirma£ao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 18 419.900/0001-33

Data da Emissao : 25/09/2018

Hora da Emissao : 16:39 27

Codigo de Controle da Certidao : 2AF2.8C41.0214 FF1C

Tipo da Certidao Negativa

Certidao Negativa em.tida em 25/09/2018. com validade ate 24 03/2019.

>
Pagina Anterior

>
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CERTIDAO NEGA1IVA14/12/2018

Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista

CERTIDAO NEGATIVA

DADOS DO CONTRIBUINTE

COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE

SERVICOS GERAIS E ESPEC1FICOS
CNPJ/CPF: 18.419.900/0001-33

Cod.Contribuinte: 0183369
Insc.Municipal: 520497

Enderepo tmovel: RUA JACKSON B PRADO 352 , RECREIO VITORIA DA CONQUISTA - BA , CEP:

45020710

Contribuinte

»
LoteQuadra:

A Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista. conforme o artigo 160 da Lei Municipal no
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal
Numero 5.172.de 25 de Outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional, CERTIFICA que o
contribuinte acima identificado. EM RELAQAO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se en
situagao regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidao nao servira do

prova contra cobranga de quaisquer debitos que venham a ser apurados pela Fazenda Public, i

Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de

Outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional.

Emitida Sexta-Feira. 14 de Dezembro de 2018 as 10:38:54
Validade: 90 dias

Codigo de controle da certidao: 20180056382

Certidao emitida gratuitamente.

Aterigao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

CONTRATQS/PMLF
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P'efeiiuia Municipal de Vitoria <ia Conquista-BA • Servigos Online14/12/2018

Chave: 20t8005fi382

GbcdlO

Caracteres: 6brdio

Reptta os once cwaaeies da inagetp

validar

CERTIDAO NEGATIVA

Numero: 20180056382

Emitlda: 14/12/2018 as 10:38:54

Validade: 90 dias

Dados

COOPSERBA - COOPERAT1VA DE TRABALHO E PRESTACAO DE

SERVICOS GERAIS E ESPEC1FICOS

CNP3: 18.419.900/0001-33

Nome:

I

1PMLtCONfRA
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ASS:



Consults Regularidade do Empregador02/01/2020

Irnp.ir.YirVolte.-

CAIXA
CAIXA ECONKPMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 18.419.900/0001-33
Razao Social.-COOPSERBA COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVIC

Enderego: R JACKSON B PRADO 352 / RECREIO / VITORIA DA CONQUISTA / BA /
45020-710

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:02/01/2020 a 31/01/2020

Certificagao Numero: 2020010202595695795627

Informagao obtida em 02/01/2020 19:32:13

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONTRATQ$/P;,:LF
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