CONHEÇA NOSSA ESTRUTURA

COOPERSERV
A nossa cooperativa
A COOPERSERV é a cooperativa dos Funcionários Públicos Municipais. Um dos objetivos da instituição é despertar no associado o hábito de poupar. Ela trabalha com o
dinheiro formado pela participação mensal de cada cooperado, depositado em uma
conta individual chamada conta capital.

A COOPERAÇÃO

REPRESENTA O NASCER
DE UM FUTURO MELHOR
AOS SEUS COOPERADOS

O SOL

NA REPRESENTAÇÃO
DOS MEMBROS
DA COOPERATIVA

A ESTRELA

PARA SIMBOLIZAR GRANDE
PROSPERIDADE, ASCENÇÃO
E UNIVERSABILIDADE

O que é Cooperativismo?
Cooperativismo é uma maneira pela qual a sociedade se organiza, por meio de ajuda
mútua, para resolver diversos problemas comuns relacionados ao cotidiano. Unindo
esforços num empreendimento coletivo, as pessoas realizam ações e obtêm resultados
dificilmente alcançáveis individualmente.

O que é uma Cooperativa de Crédito?
A melhor definição de Cooperativa de Crédito é dada pela Aliança Cooperativista Internacional (ACI) define da seguinte forma: “uma associação autônoma de pessoas que se
unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais
e culturais comuns, por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido”.

A quem pertence da Cooperativa?
A Cooperativa é uma empresa que tem como proprietários os próprios associados. O
capital é patrimônio da Cooperativa pertencem aos associados, que decidem como
administrá-los nas Assembléias.
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Quem administra?
As principais decisões da Cooperativa são tomadas pela Assembléia dos associados,
que também elege o Conselho de Administração bem como o Conselho Fiscal. Cabe
ao Conselho de Administração administrar os negócios e o patrimônio da Cooperativa
da melhor maneira, sendo que os mesmos são responsabilizados civil e criminalmente
pelas suas decisões.

Quais as vantagens de participar de uma Cooperativa de Crédito?
A cooperativa é uma instituição financeira não bancária, que oferece serviços que se
assemelham as atividades exercidas por este tipo de entidade, podendo disponibilizar
aos associados: contas-correntes, captação de depósitos a prazo, na modalidade de
RDC – Recibos de Depósitos Cooperativos, pagamento de boletos (fichas de compensação), transferências de recursos via DOC e TED, cartões de débito e crédito, recebimento de convênios, IPTU, DAE, COHAB, INSS, ITBI, Telefone, etc;
A aplicação de recursos sob a modalidade de depósitos a prazo pode receber uma
remuneração mais elevada que a oferecida pelos bancos locais, dada a estrutura de
custo da cooperativa;
Na cooperativa, concessão de créditos, custo de conta corrente e tarifas possuem valores muito mais abaixo do que os oferecidos pelas demais instituições financeiras;
O direito de saída da sociedade, pode ser a qualquer momento, desde que o associado
não tenha dívida junto a cooperativa. A maneira de devolução do capital esta prevista no
estatuto social, bem como no Regimento Interno e ainda vinculada à assembléia geral
ordinária do exercício seguinte.
Cada associado tem o direito de votar e de ser votado, em igualdade de condições,
ou seja, independentemente se é possuidor de multas ou poucas cotas-partes ou se é
antigo ou novato na cooperativa;
A legislação brasileira permite que a remuneração das cotas-partes no final do exercício, limitada â taxa Selic;
O resultado do exercício (receitas menos despesas) é denominado de “sobras”, caso
positivo, ou “perdas”, caso negativo. Se positivo, pode ser devolvido aos associados
proporcionalmente às suas operações ou movimentações, caso seja negativo, poderá
ser compensado com resultados futuros (depende de autorização do Banco Central);
Além disso, como a cooperativa só pode operar com seus associados, promove uma
verdadeira irrigação da economia local, beneficiando a comunidade. Ao reduzir as taxas
de juros e tarifas de serviços, a cooperativa aumenta a renda de seus cooperados favorecendo toda a economia local.
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DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
Direitos:
•Freqüentar as assembléias gerais, decidindo pelo voto os assuntos de interesse da
sociedade;
•Votar e ser votado para cargos administrativos, fiscais ou outras funções;
•Participar das atividades econômicas, sociais e educativas;
•Ser consumidor e usuário dos serviços oferecidos pela cooperativa;
•Receber retorno proporcional das sobras de capital;
•Retirar seu capital ao se desligar da sociedade, de acordo com o estabelecido no estatuto e regimento interno.

Deveres:
•Subscrever e integralizar as cotas-partes de capital fixadas no estatuto para ingressar
na cooperativa;
•Respeitar as decisões votadas nas assembléias gerais, que representem a vontade
da maioria;
•Zelar pelo interesse comum e pela autonomia da sociedade;
•Colaborar no planejamento, funcionamento, avaliação e fiscalização das atividades;
•Debater idéias e decidir, pelo voto, os objetivos e metas de interesse;
•Participar do rateio das despesas comuns da cooperativa e, caso sejam verificadas
perdas no exercício, cobri-las proporcionalmente à sua movimentação com a cooperativa (caso a compensação com resultados futuros não seja autorizada pelo Banco
Central).

QUEM PODE ASSOCIAR-SE A COOPERATIVA
Podem associar-se à cooperativa, todas as pessoas físicas que estejam na plenitude
de sua capacidade civil, concordem com o Estatuto Social e o Regimento Interno da
Cooperativa, preencham as condições nele estabelecidas e sejam servidores ou empregados municipais.

Podem associar-se também:
I. Empregados da própria cooperativa, das entidades a ela associadas e daqueles de
cujo capital participe;
II. Pessoas físicas, prestadora de serviço em caráter não eventual às empresas e citadas no caput deste artigo;
III. Pessoas físicas, prestadoras de serviços em caráter não eventual à própria
cooperativa;
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IV.Aposentados que, quando em atividade, atendiam aos critérios estatutários de associação;
V.Pais, conjugue ou companheiro(a), viúvo(a) e dependente legal de associado, e pensionista de associado falecido;
VI.Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, exceto cooperativas de crédito.

Quais as principais diferenças entre uma cooperativa de crédito e
uma instituição financeira
(banco)?
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ANOTAÇÕES

