
REGIMENTO INTERNO 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

Art 1º. A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da COOPEDER Ltda., neste 

regimento interno designada simplesmente como Cooperativa, tem como objetivo precípuo, 

prover, por meio da mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus associados.  

 

A Cooperativa tem sede e foro em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

A Cooperativa tem prazo de duração indeterminado.  

A área de ação, para efeito de admissão de cooperados, em todo o Estado de Minas Gerais.  

 

Art. 2º. A regulamentação básica que disciplina a organização e o funcionamento da Cooperativa é 

composta dos seguintes instrumentos:  

legislação específica e instruções emanadas das entidades e dos órgãos normativos e fiscalizadores;  

estatuto social, o qual define a estrutura jurídica da Cooperativa, estabelece as competências dos 

órgãos administrativos e regula demais aspectos societários;  

o presente regimento interno, o qual define a estrutura organizacional, as competências dos órgãos 

estatutários, as atividades executadas pelas áreas, as atribuições dos componentes administrativos 

e dos demais integrantes; e os requisitos e critérios para admissão, demissão, eliminação e exclusão 

de associados, deliberações e diretrizes das assembleias gerais;  

normas complementares instituídas pelo Conselho Administração e pela Diretoria Executiva da 

Cooperativa; normas instituídas da cooperativa central, à qual a Cooperativa está associada;  

normas emanadas do Banco Central do Brasil.  

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS  

 

Art. 3º São órgãos estatutários da Cooperativa:  

Assembléia Geral;  



Conselho Fiscal;  

Conselho de Administração;  

Diretoria Executiva;  

 

 

ASSEMBLÉIA GERAL  

 

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 

Art. 4°. A Assembléia Geral é o órgão supremo da Cooperativa e, dentro dos limites legais e 

estatuários, tem poderes para tomar toda e qualquer decisão de interesse da sociedade e as 

deliberações vinculam a todos, ainda que discordantes e ausentes.  

 

Art. 5º. A Assembléia Geral é composta por membros do quadro social da Cooperativa, não se 

admitindo a representação por mandatários.  

 

Art. 6°. A Assembléia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer 

dos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, ou extraordinária, sempre que 

houver necessidade de discussão e de deliberação de assuntos de interesse da sociedade.  

 

Art. 7º. É de competência da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:  

prestações de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 

compreendendo:  

relatório da gestão;  

balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;  

relatório da auditoria externa;  

demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 

para cobertura das despesas da sociedade.  

destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das 

perdas verificadas;  



estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, 

com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-

se o valor das quotas-partes integralizadas;  

eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;  

fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e do Comitê Gestor do FATES;  

fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria 

Executiva;  

autorizar a alienação ou oneração dos bens imóveis da sociedade;  

quaisquer assuntos de interesse da sociedade, devidamente mencionados no edital de convocação, 

exceto aqueles de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária.  

Parágrafo Único. A aprovação do relatório, do balanço e das contas dos órgãos de administração 

não desonera de responsabilidade os administradores e os membros dos órgãos de administração 

e de fiscalização.  

 

Art. 8º. É de competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes 

assuntos:  

reforma do estatuto social;  

fusão, incorporação ou desmembramento;  

mudança do objeto social;  

dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;  

prestação de contas do liquidante.  

 

Parágrafo Único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, com direito 

a votar, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.  

 

 

CONSELHO FISCAL  

 

 

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 



 

Art. 9º. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização, assídua e minuciosa, da gestão 

econômico-financeira da Cooperativa.  

 

Art. 10. O Conselho Fiscal é composto por seis membros do quadro social da Cooperativa, sendo 

três membros efetivos e três membros suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.  

 

Art. 11. É de competência do Conselho Fiscal:  

examinar as prestações de contas anuais dos órgãos de administração e emitir parecer a respeito;  

verificar a adoção de providências, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, a 

respeito das observações contidas nos relatórios de auditoria;  

analisar registros contábeis, livros e controles obrigatórios;  

examinar a evolução das receitas e das despesas;  

acompanhar a adequação dos procedimentos adotados para a execução e registro dos pagamentos 

e dos recebimentos;  

averiguar a adequação dos controles utilizados para administração de valores e de documentos em 

custódia da Cooperativa;  

avaliar a execução da política de empréstimos e a regularidade do recebimento dos créditos;  

observar a regularidade das reuniões do Conselho de Administração e o preenchimento dos cargos 

desse colegiado.  

 

Art. 12. Cabe, ainda, ao Conselho Fiscal:  

propor ao Conselho de Administração a adoção de providências ante a ocorrência ou a evidência de 

atos irregulares de gestão;  

exigir, sempre que necessário, que o Conselho de Administração ou qualquer membro que o 

componha, forneça declarações por escrito ou preste esclarecimentos sobre quaisquer assuntos;  

propor ao Conselho de Administração, sempre que julgado necessário, a contratação de profissional 

ou de entidade especializada para proceder análises específicas;  

entregar ao Conselho de Administração, com periodicidade mínima trimestral, relatório conclusivo, 

contendo recomendações decorrentes da atividade fiscalizadora;  

convocar a Assembleia Geral Extraordinária, nas circunstâncias previstas no estatuto e em 

regulamento próprio;  



apresentar, à Assembleia Geral Ordinária, relatório sobre as atividades da Cooperativa e pronunciar-

se sobre o resultado dos trabalhos de fiscalização.  

 

Art. 13. Em caso de renúncia, de impedimento, de falecimento ou de perda de mandato, os 

membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos suplentes.  

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

 

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 

Art. 14. O Conselho de Administração é o órgão da estrutura organizacional que estabelece 

diretrizes para condução dos negócios relativos ao objeto da sociedade e que delibera sobre 

questões que envolvam a gestão da Cooperativa.  

 

Art. 15. O Conselho de Administração é composto de nove membros efetivos, eleitos em Assembleia 

Geral, para mandato de três anos, preenchidos os requisitos estabelecidos no estatuto social.  

 

Art. 16. Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites legais, do estatuto social, 

atendidas as decisões da Assembleia Geral:  

fixar diretrizes e planejamento das atividades para cada exercício;  

acompanhar as atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva;  

aprovar orçamento anual e acompanhar a evolução das receitas e execução das despesas;  

fixar taxas de serviços;  

aprovar o planejamento estratégico e acompanhar o desenvolvimento das ações pertinentes;  

aprovar políticas e normas propostas pela Diretoria Executiva;  

deliberar sobre a admissão, eliminação ou exclusão de cooperados;  

aprovar normas para implementação de controles operacionais;  

avaliar mensalmente a evolução econômico-financeira da Cooperativa;  

aprovar normas para admissão e demissão do quadro funcional;  



deliberar sobre a criação de cargos, de funções e de componentes organizacionais;  

acompanhar os processos de compra e venda de bens imóveis da sociedade;  

deliberar sobre alienação e/ou doação de bens imóveis de uso próprio, para posterior deliberação 

em Assembléia Geral;  

autorizar contratação de auditor interno;  

acompanhar os ajustes necessários ao cumprimento das recomendações constantes dos relatórios 

de auditoria;  

convocar a Assembleia Geral;  

propor alterações no estatuto social, a serem levadas à deliberação da Assembléia Geral;  

propor a criação de fundos, a ser encaminhada à deliberação da Assembléia Geral;  

propor a aplicação dos recursos destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional Social 

(FATES), a ser encaminhada à deliberação da Assembléia Geral;  

propor a participação em capital de banco cooperativo, a ser encaminhada à deliberação da 

Assembléia Geral;  

propor a política de pagamento de juros de capital, a ser encaminhada à deliberação da Assembléia 

Geral;  

eleger os integrantes da Diretoria Executiva;  

destituir os membros da Diretoria Executiva;  

fixar o horário de funcionamento da cooperativa;  

estabelecer regras para os casos omissos, até posterior deliberação da Assembleia Geral.  

 

 

Art. 17. São atribuições do presidente do Conselho de Administração:  

presidir as reuniões, orientar os debates, tomar votos e votar nos termos definidos no estatuto 

social e em regulamento próprio;  

requisitar à Diretoria Executiva as informações que o Conselho de Administração necessitar;  

conceder vista de matéria aos membros do Conselho de Administração;  

decidir, "ad referendum" do Conselho de Administração, sobre matéria urgente e inadiável, 

submetendo a decisão à deliberação do colegiado, na primeira reunião ordinária subseqüente ao 

ato;  

permitir, excepcionalmente, a inclusão de assuntos extra-pauta, considerando a relevância e a 

urgência do assunto;  



salvaguardar e cumprir as demais atribuições apresentadas em regulamento próprio;  

designar responsável para organizar, secretariar e administrar as reuniões da Diretoria Executiva, 

de acordo com o previsto em regulamento próprio. 

 

Art. 18. São atribuições dos membros do Conselho de Administração:  

zelar pelo fiel cumprimento e pela observância dos critérios e das normas estabelecidas em lei, no 

estatuto social, nos regulamentos e neste regimento interno;  

participar assiduamente das reuniões, debatendo e votando as matérias em exame;  

encaminhar à pessoa responsável pela organização das reuniões, sob a forma de voto, quaisquer 

matérias que tenha interesse em submeter à apreciação do Conselho de Administração;  

elaborar, na qualidade de relatores designados pelo presidente, votos sobre assuntos sob exame do 

Conselho de Administração;  

propor requisição aos responsáveis pelos órgãos de administração, de dados e informações que 

julguem necessários ao bom desempenho das respectivas atribuições.  

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA  

 

 

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 

 

Art. 19. A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão administrativa da Cooperativa e 

pela execução das diretrizes de negócios estabelecidas pelo Conselho de Administração.  

 

Art. 20. Na Assembléia Geral em que for eleito, o Conselho de Administração reunir-se-á e escolherá, 

entre seus membros, a Diretoria Executiva da Cooperativa, que será composta pelo diretor 

presidente, pelo diretor administrativo e pelo diretor financeiro, com prazo de mandato de três 

anos, os quais podem ser reeleitos nos termos do estatuto social.  

 

Art. 21. Compete à Diretoria Executiva a administração e a gestão dos negócios da Cooperativa, 

podendo realizar operações, praticar atos que se relacionem com o objeto da sociedade e deliberar, 



em reunião colegiada, sobre matérias recomendadas pelo Conselho de Administração e pela 

Assembléia Geral. São, ainda, de competência do da Diretoria Executiva:  

participar na elaboração do planejamento estratégico e execução das ações nele previstas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programar as operações financeiras da Cooperativa, de acordo com os recursos disponíveis e as 

necessidades dos associados;  

supervisionar a evolução econômico-financeira da Cooperativa;  

elaborar estudos sobre taxas de captação e de aplicação de recursos para deliberação do Conselho 

de Administração;  

executar políticas deliberadas pelo Conselho de Administração;  

apresentar, ao Conselho de Administração, de proposta de orçamento anual;  

acompanhar da correta execução do orçamento anual;  

propor, ao Conselho de Administração, de alterações no estatuto social e em outros normativos 

internos;  

zelar pelo cumprimento da legislação e da regulamentação aplicáveis ao cooperativismo de crédito;  

delegar de competências, quando necessário;  

estabelecer regras para os casos omissos, para assuntos de competência exclusiva.  



 

 

Art. 22. São atribuições do diretor presidente:  

supervisionar operações e atividades da Cooperativa;  

zelar pelo cumprimento das decisões do Conselho de Administração;  

representar a Cooperativa em juízo ou fora dele;  

convocar Assembléia Geral e presidi-la com as ressalvas legais;  

coordenar a elaboração do relatório anual de prestação de contas dos órgãos de administração;  

ser responsável, perante o Banco Central do Brasil, pelo atendimento das exigências daquela 

autarquia, no que se referir às atividades a ele atribuídas;  

desenvolver outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Conselho de Administração;  

assinar o livro de matrícula, juntamente com o associado;  

resolver os casos omissos, em conjunto com os demais diretores;  

designar responsável para organizar, secretariar e administrar as reuniões da Diretoria Executiva.  

 

 

Art. 23. São atribuições do diretor administrativo:  

executar políticas e diretrizes de recursos humanos, tecnológicos e materiais;  

orientar e acompanhar a contabilidade;  

zelar para que as demonstrações contábeis sempre expressem a realidade da situação econômica, 

financeira e patrimonial da Cooperativa;  

zelar pela eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas informatizados e de telecomunicações;  

decidir, em conjunto com o diretor presidente, sobre a admissão e a demissão de pessoal;  

sugerir à Diretoria Executiva medidas administrativas que julgar convenientes;  

coordenar a lavratura das atas das assembléias gerais e das reuniões da Diretoria Executiva;  

assessorar o diretor presidente nos assuntos relativos às áreas que dirige; 

orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos subordinados;  

substituir, quando necessário, o diretor presidente e o diretor financeiro;  

ser responsável, perante o Banco Central do Brasil, pelo atendimento das exigências daquela 

autarquia, no que se referir às atividades das áreas que dirige;  



desenvolver outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Diretoria Executiva;  

resolver os casos omissos, em conjunto com o diretor presidente.  

 

 

Art. 24. São atribuições do diretor financeiro:  

executar políticas e diretrizes relacionadas às atividades operacionais da Cooperativa;  

zelar pela segurança dos recursos financeiros e outros valores mobiliários; 

acompanhar as operações em curso anormal, adotando medidas adequadas de regularização;  

elaborar análises mensais sobre a evolução das atividades operacionais da Cooperativa e apresentá-

las à Diretoria Executiva;  

responsabilizar-se pelos serviços atinentes à área contábil da Cooperativa; 

assessorar o diretor presidente nos assuntos relativos às áreas que dirige; 

orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos subordinados;  

substituir, quando necessário, o diretor administrativo;  

ser responsável, perante o Banco Central do Brasil, pelo atendimento das exigências daquela 

autarquia, no que se referir às atividades das áreas que dirige;  

desenvolver outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Diretoria Executiva;  

resolver os casos omissos, em conjunto com o diretor presidente.  

 

 

 

ÓRGÃO CONSULTIVO  

 

 

COMITÊ GESTOR DO FATES  

 

 

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 

 



Art. 25 O Comitê Gestor do FATES é órgão consultivo do Conselho de Administração da Creder e tem 

como objetivo auxiliar na gestão dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

– FATES  

Art. 26 O Comitê Gestor do FATES será composto por três membros efetivos e três suplentes, eleitos 

em Assembleia Geral e permanecerão no cargo pelo prazo de 2 (dois) anos, permitida a reeleição 

por mais um mandato, sendo obrigatória, ao término do segundo mandato, a renovação de, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.  

Art. 27 Anualmente o Comitê Gestor do FATES elabora e submete para aprovação do Conselho de 

Administração, o Planejamento Anual de Trabalho, onde estabelece as diretrizes para a utilização 

dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), que devem ser pautadas 

nos princípios da indivisibilidade, isonomia e universalidade, transparência e moralidade.  

 

 

Art. 28. A organização e atribuições do Comitê Gestor do FATES estão especificados em regulamento 

próprio.  

 

 

 

COMPONENTES ADMINISTRATIVOS  

 

 

Art. 29. Integram, ainda, a estrutura organizacional da Cooperativa:  

a Área Operacional;  

a Área Administrativa e  

a Área Financeira.  

 

 

ÁREA OPERACIONAL  

 

 

Art. 30. A Área Operacional está subordinada ao diretor financeiro.  

 



 

Art. 31. São atividades da Área Operacional:  

coordenação e execução da política de concessão de crédito;  

acompanhamento da situação econômico-financeira da Cooperativa, para definição de limites;  

implantação e/ou proposição de alterações nas políticas de crédito e nos procedimentos de controle 

e de concessão;  

planejamento, desenvolvimento e controle dos critérios de captação de recursos financeiros dos 

associados;  

elaboração de relatório anual de atividades executadas;  

estabelecimento e execução da estratégia comercial;  

coordenação do processo de planejamento empresarial;  

elaboração de proposta orçamentária anual da área;  

elaboração de estudos mercadológicos que possibilitem a prospecção de novas oportunidades de 

negócios;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  

 

 

Art. 32. São atribuições do Diretor Financeiro, responsável pela Área Operacional:  

coordenar a política de concessão de crédito;  

supervisionar o controle dos processos de captação de recursos financeiros dos associados;  

coordenar o processo de elaboração da estratégia comercial e certificar-se do cumprimento das 

metas estabelecidas;  

coordenar a elaboração de relatório anual de atividades executadas;  

responder pela estratégia comercial;  

coordenar o processo de planejamento empresarial;  

revisar a proposta orçamentária anual;  

coordenar a elaboração de estudos mercadológicos que possibilitem a prospecção de novas 

oportunidades de negócios;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  

 

 



Art. 33. São atividades do Diretor Financeiro e funcionários subordinados a ele:  

desenvolvimento e implantação de políticas, normas e procedimentos de controle da carteira de 

crédito;  

análise das propostas de crédito, observadas as condições e os limites determinados na política de 

crédito;  

análise da viabilidade econômica da carteira de operações de crédito, mediante exame da 

correlação custo/benefício;  

decisão sobre a concessão de operações de crédito cujos valores estejam enquadrados nos limites 

de alçada da unidade;  

submissão, à aprovação superior, das operações de crédito cujos valores superem os limites de 

alçada da unidade;  

suporte técnico e operacional à Diretoria Executiva, em assuntos relacionados às atividades da 

unidade;  

fornecimento de dados solicitados pelo Banco Central do Brasil e pelo Sicoob Central Cecremge;  

controle do limite de empréstimos;  

formalização correta das operações de crédito;  

controle dos contratos de operações de crédito;  

controle do cadastro;  

análise de propostas de empréstimos realizados com recursos da Cooperativa;  

controle dos recursos disponíveis para aplicação na carteira de crédito;  

recuperação de créditos vencidos;  

participar na elaboração de normas relativas a assuntos da área;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA E COMPONENTES  

SUBORDINAÇÃO, ATIVIDADES E ATRIBUICÕES  

 

 

Art. 34. A Área Administrativa está subordinada ao diretor administrativo.  

 



 

Art. 35. São atividades da Área Administrativa:  

recrutamento, seleção e treinamento de funcionários;  

administração do plano de cargos e salários;  

controle dos contratos de trabalho;  

manutenção dos registros funcionais e pessoais dos empregados;  

coordenação dos processos de compras e de contratações;  

controle do almoxarifado;  

manutenção da segurança da estrutura física;  

organização, guarda e preservação dos arquivo de documentos;  

serviços de reprografia;  

controle do cumprimento dos horários de trabalho pelos funcionários;  

assistência técnica de suporte em software e em hardware;  

proposição de política de segurança de tecnologia;  

dimensionamento e planejamento dos recursos de hardware e software;  

elaboração de relatório anual de atividades executadas;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  

 

 

Art. 36. São atribuições do Diretor Administrativo:  

supervisionar os processos de recrutamento, seleção e treinamento de funcionários;  

administrar o plano de cargos e salários;  

certificar-se do adequado controle dos contratos de trabalho e da manutenção dos registros;  

supervisionar os processos de compras e de contratações;  

coordenar a prestação de assistência técnica em software e hardware;  

propor política de segurança;  

dimensionar e planejar os recursos de hardware e software;  

coordenar a elaboração de relatório anual de atividades executadas;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  



 

 

ÁREA FINANCEIRA E COMPONENTES  

SUBORDINAÇÃO, ATIVIDADES E ATRIBUICÕES  

 

 

Art. 37. A Área Financeira está subordinada ao diretor financeiro.  

 

 

Art. 38. São atividades da Diretoria Financeira funcionários e subordinados a ela:  

desenvolvimento da política financeira da cooperativa;  

controle da captação de recursos da cooperativa;  

controle da aplicação de recursos da Cooperativa;  

controle do repasse dos recursos oriundos das agências governamentais e de outras instituições;  

administração do fluxo de caixa;  

participação no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de produtos financeiros;  

escrituração contábil;  

elaboração das demonstrações contábeis;  

apuração e recolhimento de tributos e de contribuições;  

elaboração, coordenação e controle da execução orçamentária;  

controle do desempenho do resultado gerencial;  

controle dos limites legais e operacionais;  

colaboração na elaboração de normas relativas a assuntos da área;  

elaboração de relatório anual de atividades executadas;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  

 

 

Art. 39. São atribuições do Diretor Financeiro:  

supervisionar o desenvolvimento da política financeira dos associados e da Cooperativa;  



monitorar o controle da captação de recursos dos associados;  

supervisionar a gestão da aplicação de recursos na Cooperativa;  

acompanhar o controle do repasse dos recursos oriundos das agências governamentais e de outras 

instituições;  

coordenar a escrituração e a elaboração das demonstrações contábeis;  

supervisionar a apuração e o recolhimento de tributos e contribuições;  

supervisionar a elaboração, a coordenação e o controle da execução orçamentária;  

acompanhar o desempenho do resultado gerencial;  

monitorar os limites legais e operacionais;  

coordenar a elaboração do relatório anual das atividades executadas;  

outras, a critério da Diretoria Executiva.  

 

 

PROCESSOS ELEITORAIS  

 

 

Art. 40. Os processos eleitorais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê 

Gestor do FATES estão especificados em regulamentos próprios, nos quais constam os seguintes 

aspectos:  

princípios para a realização de eleições democráticas;  

requisitos para a inscrição de candidaturas;  

exigências para registro das chapas de candidatos;  

renúncias e substituições em candidaturas;  

composição das comissões originárias e recursais;  

competências das comissões originárias e recursais;  

prazos de divulgações dos turnos;  

procedimentos para votação;  

apuração, divulgação e proclamação dos eleitos.  

 

 



Art. 41. Os princípios éticos e de conduta profissional estão estabelecidos em regulamento próprio 

e deverão ser cumpridos por todos os integrantes da estrutura organizacional da Cooperativa e, 

ainda, pelos empregados de empresas prestadoras de serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO, DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS  

 

Art. 42. Podem associar-se à Cooperativa:  

seus próprios empregados e pessoas físicas que a ela prestem serviço em caráter não eventual, 

equiparadas aos primeiros para os correspondentes efeitos legais;  

os servidores do DER/MG (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais);  

os servidores de entidades públicas postos à disposição do DER/MG, enquanto figurarem na folha 

de pagamento deste;  

os pensionistas dos servidores do DER/MG, desde que figurem em sua folha de pagamento ou na 

do IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais); os pensionistas da 

DERMINAS (DERMINAS – Sociedade Civil de Seguridade Social);  

os empregados da DERMINAS, ASSENDER (Associação dos Engenheiros do DER/MG), SINTTOP 

(Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais), 

AMDER (Associação dos Motoristas do DER/MG);  



os membros dos Conselhos previstos nas leis regentes do DER/MG;  

os servidores da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - 

SETOP/MG;  

servidores do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais –DEOP/MG;  

aposentados que, quando em atividade, atendiam aos critérios estatutários de associação;  

pais, cônjuge ou companheiro, viúvo, filho e dependente legal de associado vivo ou de ex-associado 

falecido;  

a Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER/MG Ltda. – COOPEDER; 

a DERMINAS – Sociedade Civil de Seguridade Social;  

a ASSENDER (Associação dos Engenheiros do DER/MG);  

o SINTTOP (Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de 

Minas Gerais);  

a AMDER (Associação dos Motoristas do DER/MG);  

os prestadores de serviços terceirizados do DER/MG, de caráter não eventual.  

 

ADMISSÃO  

 

Art. 43. Para adquirir a qualidade de associado, o candidato deverá atender às seguintes exigências:  

§ 1º Se pessoa física, Preencher a Proposta de Admissão (modelo próprio), anexando as cópias do 

último contracheque, da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de endereço.  

§ 2º Se Pessoa Jurídica, Preencher a Proposta de Admissão (modelo próprio), anexando cópia do 

balanço de exercício do ano anterior à data da proposta de admissão; ata que define a diretoria da 

entidade, bem como, cópia do documento de identidade dos mesmos; Estatuto Social e 

comprovante de inscrição no CNPJ.  

§ 3º Efetuar o pagamento de taxa para cadastro. Este pagamento poderá ser em dinheiro ou por 

meio de depósito à CREDER, com apresentação imediata do recibo original referente ao depósito, 

ou assinando a autorização para desconto em folha.  

 

§ 4º O interessado tornar-se apto a ser associado se cumprir o previsto no § 1º, 2º e 3º deste artigo 

43 e não apresentar restrições em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Central do Brasil.  

§ 6º O Conselho de Administração poderá recusar a admissão do interessado que apresentar 

restrições em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Central do Brasil.  



§ 7º Uma vez cumpridas todas as disposições acima e após aprovação do Conselho de 

Administração, o interessado torna-se associado e adquire todos os direitos e assume todos os 

deveres e obrigações que lhe forem atribuídos.  

 

 

DEMISSÃO  

 

Art. 44. A demissão do associado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a pedido e será 

apresentada, por escrito, ao diretor presidente da Cooperativa, que a levará a conhecimento do 

Conselho de Administração, em reunião imediatamente posterior ao pleito.  

§ 1º O associado é livre para se desligar da CREDER; porém, se tiver débito, só poderá fazê-lo após 

a quitação do mesmo.  

§ 2º Será devolvido ao associado que se desligar da CREDER o saldo de capital que ele tiver na data 

de sua saída, acrescido de juros ou deduzidos os prejuízos, caso haja, proporcionais ao número de 

meses em que foi sócio no ano de sua saída.  

§ 3º A devolução de capital só poderá ser efetuada após a aprovação do balanço referente ao 

exercício em que o associado se desligou, observando, porém, o prazo necessário para 

operacionalizar a devolução.  

§ 4º O associado poderá desistir do pedido de desligamento, desde que não tenha ultrapassado 

sessenta (60) dias do deferimento da solicitação. Essa desistência só terá validade mediante 

solicitação escrita por parte do associado e referendada pelo Conselho de Administração, devendo-

se quitar os valores correspondentes aos meses em que não houve integralização do Capital.  

 

 

ELIMINAÇÃO  

 

Art. 45. A eliminação do associado do quadro social da Cooperativa será aplicada em caso de 

infração da lei ou do Estatuto Social e será precedida de decisão do Conselho de Administração e 

comunicação ao associado infrator nos termos do §2º deste artigo.  

§ 1º Os motivos que determinaram a eliminação do associado deverão constar de termo lavrado no 

livro de matrícula, firmado pelo diretor presidente da Cooperativa.  

§ 2º A comunicação a que se refere este artigo deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias corridos 

contados da data em que o Conselho de Administração decidiu pela eliminação, mediante remessa 

de correspondência ao eliminado.  



§ 3º Além dos motivos expostos no caput deste artigo, será passível de eliminação pelo Conselho 

de Administração o associado da Cooperativa que:  

praticar atos contrários ao espírito cooperativista e à harmonia do quadro social;  

ocasionar danos materiais ou morais a Cooperativa ou aos demais associados, inclusive ao deixar de 

cumprir, deliberadamente, os compromissos assumidos com a Cooperativa,  

qualquer violação aos termos previstos no Estatuto Social.  

§ 4º Da eliminação cabe recurso, com efeito suspensivo para a primeira Assembleia Geral.  

 

EXCLUSÃO  

 

Art. 46. A exclusão do associado será feita:  

por dissolução da pessoa jurídica;  

morte da pessoa física;  

incapacidade civil não suprida;  

deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa.  

Parágrafo Único. A exclusão com fundamento nas disposições dos incisos I, II e III será automática e 

a do inciso IV, por decisão do Conselho de Administração, observadas as regras para eliminação de 

associados.  

 

 

EFEITOS DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E DA EXCLUSÃO  

 

Art. 47. Nos casos de demissão, de eliminação ou de exclusão, o associado terá direito à restituição 

do capital que integralizou, observadas as condições previstas no estatuto.  

§ 1º A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois que o balanço do 

exercício em que o associado tenha sido desligado for aprovado pela Assembleia Geral e, ainda, 

depois de satisfeitas todas as obrigações contraídas com a Cooperativa.  

§ 2º O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição do capital seja feita em 

parcelas semestrais, iguais e sucessivas, a partir do exercício financeiro seguinte ao desligamento.  

§ 3º Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados em número tal que as 

restituições das importâncias referidas neste artigo possam ameaçar a estabilidade econômico-

financeira da Cooperativa, as restituições poderão ser efetuadas mediante critérios que resguardem 

a continuidade da instituição, a juízo do Conselho de Administração.  



 

Art. 48. Retorno de associado.  

§ 1º Ao retornar ao Quadro de Associados, deverá o mesmo cumprir o estabelecido no artigo 43 

deste Regulamento. Observando as seguintes condições:  

Se o desligamento do associado se deu espontaneamente, o mesmo poderá retornar ao quadro de 

associados depois de decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias da homologação de sua saída pelo 

Conselho de Administração.  

Se o desligamento do associado se deu por exclusão, para liquidação de débito, sem execução dos 

avalistas e/ou judicial, o mesmo poderá retornar ao quadro de associados depois de decorridos no 

mínimo 120 (cento e vinte) dias da homologação de sua saída pelo Conselho de Administração e 

não poderá antecipar integralização de capital para solicitar empréstimo, obter benefícios ou 

serviços oferecidos pela CREDER. 

Se o desligamento do associado se deu por exclusão, para liquidação de débito com execução dos 

avalistas e/ou judicial, o mesmo poderá retornar ao quadro de associados depois de decorrido 180 

(cento e oitenta) dias da homologação de sua saída pelo Conselho de Administração e não poderá 

antecipar integralização de capital que será de 6 (seis) meses, para solicitar empréstimo, obter 

benefícios ou serviços oferecidos pela CREDER. 

§ 2º Se o ex-associado retornar ao Quadro da CREDER antes de receber a devolução de capital 

prevista no art.40, § 2º deste Regulamento, terá o valor correspondente incorporado ao capital 

integralizado, não podendo ser utilizado como integralização antecipada.  

§ 3º O associado que perdeu seu vínculo empregatício, com qualquer uma das empresas que lhe 

permita associa-se à CREDER, e retornou na condição de aposentado, somente poderá tomar 

empréstimo até o valor de seu capital integralizado.  

 

Art. 49. Capitalização.  

§ 1º O associado, se pessoa física, deverá integralizar mensalmente um capital no valor mínimo 

correspondente a um por cento (1%) do seu salário base, por meio de desconto em folha de 

pagamento, ou através de boleto bancário, ou depósito em conta bancária, ou diretamente na 

Creder, condição esta que deverá ser definida no ato da inscrição.  

§ 2º Para o associado servidor público efetivo, o cálculo da integralização de capital é sobre o 

vencimento básico e para servidor público aposentado, o cálculo é sobre o provento básico.  

§ 3º O associado, se Pessoa Jurídica, deverá integralizar mensalmente um capital correspondente a 

no mínimo 1% (um por cento) da Base para Cálculo de Capital. A base de cálculo do capital a 

integralizar será o resultado da aplicação do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o Capital 

Social da pessoa jurídica, apresentado no balanço do último exercício social. O valor da capitalização 

deverá ser revisto anualmente no mês de abril. A integralização ocorrerá por meio de boleto 

bancário; depósito em conta bancária da CREDER, ou diretamente na CREDER, condição esta que 

deverá ser definida no ato da inscrição.  



§ 4º Não poderá ocorrer integralização inicial ou mensal inferior a R$10,00 (dez reais);  

§ 5º O capital integralizado pelos associados poderá ser remunerado em até o valor da taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais.  

§ 6º O não cumprimento da integralização por três (3) meses ensejará advertência ao associado.  

§ 7º Permanecendo a inadimplência por mais três (3) meses, o associado será desligado do quadro 

social da CREDER por descumprimento de condições de associado.  

 

Art. 50. Carência para solicitação de empréstimo  

O associado deverá cumprir as seguintes carências para solicitar o empréstimo:  

§1º Em se tratando de primeira associação ou retorno de associado que se desligou 

espontaneamente, o empréstimo poderá ser concedido após três capitalizações mensais, 

consecutivas ou antecipadas.  

§2º Em se tratando de retorno de associado que foi excluído para liquidação de débito, sem 

execução dos avalistas e/ou judicial o empréstimo poderá ser concedido após três capitalizações 

mensais, não podendo ser antecipadas.  

§3º Em se tratando de retorno de associado que foi excluído para liquidação de débito, com 

execução dos avalistas e/ou judicial o empréstimo poderá ser concedido após seis capitalizações 

mensais, não podendo ser antecipadas.  

 

Art. 51. Empréstimo.  

As modalidades de empréstimo estão especificadas em regulamento próprio (Manual de Operações 

de Crédito), nos quais constam os seguintes aspectos:  

documentação a ser apresentada para cada modalidade;  

taxas de juros;  

critérios para análise de crédito;  

formas de quitação;  

parcelamento;  

 

Art. 52. Disposições Gerais  

Os casos omissos e as incertezas suscitadas na aplicação deste Regimento Interno serão dirimidos 

pelo Conselho de Administração.  

Este Regulamento substitui o original, aprovado na reunião Extraordinária 6/2003 do Conselho de 

Administração, realizada em 18 de agosto de 2003 e todas as modificações ocorridas.  



Este Regulamento entrará em vigor a partir desta data, quando foi aprovado pelo Conselho de 

Administração na Reunião Extraordinária 14/2014.  

 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2014.  

 

 

 

Adolfo Garrido - Diretor Presidente 

Marina Silva Coelho - Diretora Financeira 

Maristania Mendes Santiago - Diretora Administrativa 


