


A medicina está 
sempre evoluindo. E 
a gente trabalha para 
que nossos médicos 
façam o mesmo.

A Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia é 
uma congregação fundada com o 
intuito de reunir os especialistas 
das áreas de ortopedia e 
traumatologia e prover a esses 
profissionais condições de 
atualização constante. Com 39 
anos de existência, a Regional 
Espírito Santo da SBOT trabalha 
com foco na atualização científica 
dos médicos porque entende 
que essa é a melhor maneira 
de oferecer um atendimento de 
qualidade à população.

www.sbotes.org.br
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editorial

Editorial
A CooperAtivA dos ortopedistAs e trAu-
mAtologistAs do estAdo do espírito sAnto 
(Cootes) ApresentA A seus CooperAdos o 
seu novo estAtuto soCiAl e novo regimento 
interno. FundAmentAis à existênCiA e Ao bom 
FunCionAmento dA entidAde, tAis doCumentos 
Cumprem A Função de regulArizAr e oFereCer 
todo suporte neCessário à AdministrAção dA 
CooperAtivA.

pArA tAnto, o estAtuto soCiAl AdministrA 
e normAtizA os prinCipAis objetivos, deveres 
e direitos, sejAm eles dA CooperAtivA, dos 
seus AdministrAdores ou dos seus CooperA-
dos, Além de regulAmentAr questões reFe-
rentes Ao ComportAmento e Atitudes de CAdA 
membro. já o regimento interno tem por 
FinAlidAde regulArizAr o estAtuto soCiAl, 
disCiplinAndo o exerCíCio dAs AtividAdes, di-
reitos e obrigAções dos CooperAdos, FormA 
de prestAção de serviços de AssistênCiA mé-
diCA, Além dos objetivos soCiAis e Coletivos 
dA Cootes.

nAs próximAs páginAs voCê irá ConFerir, nA 
íntegrA, tAnto o estAtuto Como o regimento 
interno dA Cootes, Além de ConheCer um 
pouCo dA históriA dessA CooperAtivA que 
AgregA os melhores espeCiAlistAs no estAdo 
do espírito sAnto.

Conselho AdministrAtivo dA

Cootes 2010/2012
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Nesta 
edição...

PALAVRA DO
PRESlDENTE
“Por almejar o melhor desempenho 

desta administração, entendemos 

que foi oportuna e necessária a 

reforma do Estatuto Social e do 

Regimento Interno da COOTES”.

8
REGlMENTO lNTERNO
DA COOTES
Regulariza o Estatuto Social, disciplinando o 

exercício das atividades, direitos e obrigações 

dos cooperados, a forma de prestação de 

serviços de assistência médica, além dos 

objetivos sociais e coletivos da Cooperativa.
46

ESTATUTO SOCl AL
DA COOTES

Sua missão é administrar e normatizar os principais 

objetivos, deveres e direitos, sejam eles da 

cooperativa, dos seus administradores ou cooperados, 

além de regulamentar questões referentes ao 

comportamento e atitudes de cada membro. 



a cootes

A CooperAtivA dos ortopedistAs e trAu-
mAtologistAs do estAdo do espírito sAnto 
(Cootes) Foi CriAdA em 5 de Agosto de 1993. 
nA époCA, erA A esperAnçA de um grupo de or-
topedistAs perAnte um quAdro nAdA AnimAdor 
de CAos no serviço públiCo de sAúde e de Condi-
ções preCáriAs de trAbAlho. 

hoje, Com quAse 20 Anos de existênCiA, 
A Cootes CongregA os melhores espeCiA-
listAs em ortopediA e trAumAtologiA, ContA 
Com mAis de 240 CooperAdos e prestA serviços 
pArA o governo do estAdo em sete hospitAis 
(hospitAl estAduAl inFAntil nossA senhorA 
dA glóriA e hospitAl estAduAl são luCAs, 
em vitóriA; hospitAl estAduAl Antônio be-
zerrA de FAriAs e hospitAl estAduAl e mA-
ternidAde Alzir bernArdino Alves, em vilA 
velhA; hospitAl estAduAl dório silvA, nA 
serrA; hospitAl estAduAl e mAternidAde sil-
vio Avidos, em ColAtinA; e hospitAl estAduAl 
roberto ArnizAut silvAres, em são mAteus). 
Ao todo, são AproximAdAmente 300 mil Aten-
dimentos AnuAis promovidos pelos proFissio-
nAis dA Cootes nessAs sete instituições.

mAs A deFesA dA proFissão não se resume 
Aos ContrAtos que A CooperAtivA CelebrA Com 
o governo estAduAl. umA dAs prerrogAtivAs dA 
Cootes é AtuAr sempre em prol dA eduCAção 
ContinuAdA de seus proFissionAis, Além de Fo-
mentAr CAmpAnhAs de ConsCientizAção direCio-
nAdAs à soCiedAde em gerAl. 

Sobre a 
cootES

À esquerda, sala de reuniões da diretoria; 
e abaixo, o espaço administrativo

em termos estruturAis, A CooperAtivA 
Conquistou sede própriA, se proFissionAlizou 
AdministrAtivAmente e pAssou A ContAr Com 
AssessoriA jurídiCA, Contábil, de teCnologiA 
dA inFormAção e de ComuniCAção.

mudAnçAs que mostrAm Como A Cootes 
evoluiu desde suA FundAção e que dão indíCios 
do quAnto é signiFiCAtivA A trAnsFormAção 
pelA quAl A instituição está pAssAndo.

MissÃo
representAr os interesses de seus As-

soCiAdos, AmpliAr e vAlorizAr A AtuAção no 
CAmpo dA ortopediA e trAumAtologiA, Com 
bAse nos prinCípios étiCos do CooperAtivismo e 
dA mediCinA. 

VisÃo
ser reConheCidA pelA integrAção e res-

peito à singulAridAde dos seus AssoCiAdos e 
pelA exCelênCiA nA prestAção de serviços de 
ortopediA e trAumAtologiA no espírito sAnto.

Valores
•	 Comprometimento;
•	 Colaboração	mútua;
•	 equidade;
•	 ÉtiCa;
•	 transparênCia;
•	 responsabilidade	soCial;
•	 produtividade.



6 palaVra do presidente

Palavra do
Presidente

Hélio 
Barroso 

dos Reis

(...) por almejar o melhor 
desempenho desta administração, 

entendemos que foi oportuno 
e necessário o processo de 

reforma estatutária e regimental 
pelo qual passamos.

A CooperAtivA dos ortopedistAs e trAumAtolo-
gistAs do estAdo do espírito sAnto (Cootes), 
Ao longo de suA históriA, tem pAutAdo suA AtuAção 
nos prinCípios e vAlores que permeiAm o CooperAti-
vismo, dentre eles A gestão demoCrátiCA pelos Asso-
CiAdos, premissA FundAmentAl pArA quAlquer deCisão 
AdministrAtivA. neste sentido e por AlmejAr o melhor 
desempenho destA AdministrAção, entendemos que Foi 
oportuno e neCessário o proCesso de reFormA estAtu-
táriA e regimentAl pelo quAl pAssAmos.

durAnte esse proCesso, Como já previA no estAtuto 
Anterior, Foi ConstituídA umA Comissão de reFormA de 
regimento interno e de estAtuto, prontAmente Com-
postA pelo dr. ruy roChA gusmAn, dr. FrAnCisley 
gomes bArrAdAs e dr. Antônio leão bAndeirA de 
mello, todos CooperAdos Ativos e em diA Com suAs 
obrigAções junto A CooperAtivA. estA Comissão esteve 
reunidA diversAs vezes Com o intuído de revisAr todo 

o mAteriAl que CompunhA o An-
tigo estAtuto soCiAl e regimento 
interno dA Cootes. CAdA Artigo 
Foi disCutido e redigido pArA melhor 
desenvolver, prosseguir e melhorAr 
quAlitAtivAmente o trAbAlho desen-
volvido pelA CooperAtivA nAs unidA-
des hospitAlAres.

ConCluído o que entendíAmos ser 
um produto FinAl digno de AprovA-
ção, A próximA etApA Foi submetê-lo 

Gestão 2012 - 2014



7

Como Conselho de Administração e 
conscientes da premente necessidade 
de atualização em tempos tão 
dinâmicos, estaremos sempre à 
disposição dos cooperados para, 
juntos, identificarmos eventuais pontos 
que possam convergir para o melhor 
funcionamento da cooperativa.

Aos CooperAdos pArA eventuAis ConsiderAções e Ajus-
tes que AChAssem neCessários.  munidos dA CertezA de 
ter AlCAnçAdo êxito nA redAção, enviAmos os novos 
textos do estAtuto soCiAl e do regimento interno 
pArA A AssessoriA jurídiCA dA Cootes e tAmbém 
pArA A oCb-es – órgão responsável pelo ACompA-
nhAmento e normAtizAção dAs prátiCAs de AtuAção 
CooperAtivistA no espírito sAnto – que vAlidArAm 
Ambos os doCumentos.

por Fim, seguimos pArA A nossA mAior e 
soberAnA esFerA, A AssembleiA gerAl, no 
quAl tivemos A sAtisFAção de ApresentAr 
Aos nossos CooperAdos, o resultAdo de 
horAs de lAbor e empenho dediCAdAs Ao 
que julgAmos ser o melhor normAtivo 
pArA o FunCionAmento dA Cootes. Com 
A disponibilizAção préviA do Conteúdo e 
leiturA de item por item, AlCAnçAmos A 
mAis plenA rAzão do segundo prinCípio 
do CooperAtivismo: A gestão demoCrátiCA 
pelos AssoCiAdos.

Como Conselho de AdministrAção e 
ConsCientes dA premente neCessidAde de 
AtuAlizAção em tempos tão dinâmiCos, 
estAremos sempre à disposição dos CooperAdos pArA, 
juntos, identiFiCArmos eventuAis pontos que possAm 
Convergir pArA o melhor FunCionAmento dA Coope-
rAtivA. Contudo, neste momento ApresentAmos Com 
orgulho os instrumentos que normAtizArão nossAs 
Ações pArA os próximos Anos.

desejAmos umA boA leiturA destA que ConsiderAmos ser 
A mAis CompletA obrA de governAnçA CooperAtivistA, 
elAborAdA exClusivAmente pArA A CooperAtivA dos or-
topedistAs e trAumAtologistAs do estAdo do espírito 
sAnto, nossA Cootes! e AproveitAmos tAmbém pArA 
pArAbenizAr A todos neste 2012, período deFinido pelA 
orgAnizAção dAs nAções unidAs (onu) Como o Ano 
do CooperAtivismo mundiAl.
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ESTATuTO SOCiAl dA COOPERATiVA dOS ORTOPEdiSTAS E

 TRAuMATOlOGiSTAS dO ESPÍRiTO SANTO - COOTES

CAPÍTulO i

da denominação, Sede, foro, área de Ação,

Prazo de duração e Ano Social

Art. 1º - A Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo - COOTES, fundada 

em 05 de agosto de 1993, em Vitória/ES, à Av. Leitão da Silva, 1387 - Ed. Scheila - Sala 207 - Santa 

Lúcia - Vitória - Espírito Santo, é uma sociedade cooperativa e de e responsabilidade limitada, sem 

fins lucrativos, sob o CNPJ: 39.793.815/0001-00, rege-se pelos valores e princípios do cooperativismo, 

pelas disposições legais, pelas diretrizes da autogestão e por este Estatuto, tendo:

I – sede administrativa em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Abiail do Amaral Carneiro, 

191, salas 607 e 608, Enseada do Suá, CEP 29050-909. 

II - foro Jurídico na Comarca de Vitória Capital, Estado do Espírito Santo;

III - área de ação para efeito de admissão de cooperados, abrangendo todos os municípios do 

Estado do Espírito Santo, podendo atuar em todo o território nacional;

IV - prazo de duração indeterminado;

V - ano social correspondendo ao período compreendido entre as assembleias gerais ordinárias, 

não coincidindo com o ano civil.

CAPÍTulO ii

do Objeto Social e seus Objetivos

Art. 2º - A cooperativa, com base na colaboração recíproca a que se obrigam os seus cooperados, 

tem por objeto:

I – a Congregação dos associados, prestando-lhes toda a Assistência Cooperativista e 

Administrativa pelos seus Serviços Médicos de Ortopedia e Traumatologia, a serem executados 

pelos mesmos em seus pacientes, individual ou coletivamente.

II - a geração de condições para o exercício das atividades profissionais dos associados, 

disponibilizando-lhes serviços especializados em ortopedia e traumatologia e complementares 

para a saúde, como recursos próprios ou contratados;

III - o aprimoramento sistemático da qualidade da assistência médica, em toda a sua extensão 

e complexidade e o conseqüente aumento do grau de satisfação dos usuários.
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IV – CNAE Fiscal número 86.90-9-99, “Outras atividades de atenção à saúde humana não 

especificadas anteriormente”.

§1º - Para a consecução dos seus objetivos a cooperativa, e na condição de delegatária dos 

cooperados, poderá:

a) assinar, em nome dos seus cooperados, contratos para a execução de serviços 

com pessoas jurídicas de direito público ou privado, convencionando a concessão da 

assistência médica, dos serviços especializados e complementares para a saúde dos 

respectivos usuários;

b) criar, manter e fechar serviços especializados e complementares para a saúde, considerados 

necessários às atividades dos seus cooperados ou assinar em nome dos mesmos, contratos 

com prestadores dos serviços acima;

c) promover parcerias, mediante convênio com entidades públicas ou privadas;

d) participar ou associar-se a sociedade cooperativa e não cooperativa;

e) intermediar junto às entidades financeiras, recursos para o desenvolvimento das 

atividades dos cooperados;

f) organizar serviço de consultoria técnica;

g) abrir, manter e fechar postos de prestação de serviços fora da sua sede social, quando for 

considerado vantajoso para o cumprimento do seu objeto social;

h) Importar tecnologia e bens de capital;

i) estabelecer valores para os serviços prestados por seus cooperados.

§2º - Nos contratos, convênios, protocolos e similares celebrados, a cooperativa representará 

os cooperados coletivamente, agindo como sua mandatária.

§3º - É vedado à cooperativa empregar médicos para atendimento dos seus usuários.

§4º - A cooperativa poderá participar do Capital de outras sociedades cooperativas, de qualquer 

grau, mediante autorização da Diretoria e de sociedades não cooperativas, mediante deliberação 

da Assembleia Geral.

§5º - São atos cooperativos os praticados entre a cooperativa e seus associados e entre estes 

e aquela, e pelas cooperativas entre si quando associadas e os praticados em representação 

dos cooperados para viabilizar-lhes meios adequados para prestação de serviços, sempre 

voltados à consecução do seu objeto social determinado nos incisos I, II, e III deste artigo.
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§6º- A cooperativa estimulará e promoverá a educação cooperativa em geral e, em particular 

a dos seus cooperados.

§7º - A cooperativa realizará suas atividades sem discriminação política, religiosa, racial e sem 

qualquer objetivo de lucro.

CAPÍTulO iii

dos Cooperados

SEçãO i

da Admissão, deveres e direitos

Art. 3º - Pode ingressar na cooperativa, salvo se houver impossibilidade técnica de prestação de 

serviços por parte desta, todo médico que exerça sua atividade como profissional autônomo na 

área de ação da sociedade, possa livremente dispor de sua pessoa e de seus bens, concorde com o 

presente Estatuto e apresente os seguintes documentos:

a) inscrição e respectiva quitação, no Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo;

b) inscrição e respectiva quitação nos órgãos municipal e previdenciário como autônomo;

c) título de especialista outorgado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

– SBOT;

d) três anos de inscrição no CRM/ES;

e) atestado de inexistência de pena disciplinar aplicada pelo Conselho Regional de Medicina;

f) termo de declaração e compromisso de prestar serviços de assistência à saúde como 

profissional liberal e autônomo, nos municípios que integram a área de ação da cooperativa;

g) termo de declaração, sob as penas da lei, de que não exerce qualquer atividade concorrente, 

colidente, prejudicial ou em desacordo com às atividades e objetivos da cooperativa;

h) o cooperado admitido deverá obrigatoriamente iniciar suas atividades profissionais na 

COOTES por no mínimo 02 (dois) anos no interior do Estado do Espírito Santo, caso não haja 

vaga na Grande Vitória, devendo o cooperado ser responsável pela vacância. 

§1º - O Conselho de Administração, no uso de suas competências, poderá estabelecer condições 

especiais para o ingresso de novos cooperados, com vistas a melhor atender os objetivos sociais 

da cooperativa, exigindo, nessa hipótese outros documentos.

§2º - É permitida a admissão de médico titular de ações ou quotas de hospitais, clínicas 
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ou instituições congêneres sob qualquer forma jurídica que não operem no mesmo campo 

econômico da cooperativa, cabendo a esta, a qualquer tempo, a competente avaliação.

§3º - O número de associados é ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser inferior a 20 

(vinte) pessoas físicas.

§4º - A admissão de pessoas jurídicas dar-se-á sob critérios previstos no regimento interno.

Art. 4º - A impossibilidade técnica de prestação de serviços ao associado pela cooperativa para 

cumprimento do seu objeto social, a que se refere o “caput” do artigo 3º deste Estatuto, será 

determinada pelos seguintes critérios:

I - pelo comportamento do mercado, levando-se em conta o número de clientes e as necessidades 

regionais relativas a especialidade de ortopedia e traumatologia, por área programática de 

atendimento da cooperativa, desde que obedecida as exigências do artigo 3º;

II - pelas situações financeira e estrutural decorrentes das disponibilidades da sociedade 

para fazer face às novas admissões das quais decorram investimentos em apoio logístico 

e recursos humanos e, de forma específica, o aumento de reservas técnicas, controle e 

outros custos instituídos pela legislação que rege as cooperativas, desde que obedecida as 

exigências do artigo 3º;

Parágrafo Único – Respeitados os critérios gerais dispostos neste artigo, o Conselho de 

Administração da cooperativa, no uso de sua competência regulamentar, poderá dispor sobre 

a impossibilidade técnica de prestação de serviços.

Art. 5º - Para cooperar-se, o candidato preencherá a Proposta de Admissão e a Ficha de Matrícula, 

fornecida pela cooperativa, bem como a declaração de que optou livremente por cooperar-se, 

assinando-a em companhia do cooperado proponente, juntando a ela os documentos a que se 

refere o artigo 3º, em todas as suas alíneas de “a” a “f” deste Estatuto.

Parágrafo Único - A qualidade de associado é adquirida após a verificação dos documentos 

constantes da Proposta de Admissão e Ficha de Matrícula, aprovação do seu ingresso pelo 

Conselho Técnico e Conselho de Administração, subscrição das quotas-partes de Capital 

nos termos e condições deste Estatuto e aposição da sua assinatura no Livro de Matrícula, 

juntamente com a do Diretor-Presidente.

Art. 6º - Cumprido o que dispõe o art. 5o, o associado adquire os direitos e assume as obrigações 

decorrentes da lei, deste Estatuto, das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.

ESTATUTO SOCIAL DA COOTES
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Parágrafo Único - Fica impedido de votar e ser votado na Assembleia Geral, o cooperado que:

a) tenha sido admitido depois de convocada a Assembleia geral;

b) seja ou tenha se tornado empregado da cooperativa, até que a Assembleia Geral aprove as 

contas do ano social em que tenha deixado essas funções.

Art. 7º - O cooperado tem direito a:

I - realizar, junto com a cooperativa, todas as operações que constituam o objeto social desta;

II - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nelas forem 

tratados ressalvados os casos disciplinados neste Estatuto Social;

III - propor ao Conselho de Administração e às Assembleias Gerais, medidas de interesse da cooperativa;

IV - votar e ser votado para cargos sociais na cooperativa;

V - solicitar ao Diretor-Presidente, por escrito, a qualquer tempo, demissão da cooperativa;

VI - solicitar ao Conselho de Administração, por escrito, esclarecimentos sobre as atividades da 

cooperativa, podendo, ainda, no mês que anteceder a Assembleia Geral Ordinária, examinar, 

na sede da cooperativa, os livros contábeis e demais documentos relacionados com o exercício 

social em encerramento;

VII - participar das sobras líquidas do exercício, na proporção do valor das operações efetuadas 

com a cooperativa salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, bem como receber 

produção cooperativista por conta destas sobras, na forma, valor e periodicidade fixados 

pela Diretoria;

VIII - afastar-se temporariamente de suas atividades na cooperativa, por motivo de doença 

pessoal, aprimoramento profissional, atividades institucionais de interesse da COOTES, desde 

que atenda os requisitos deste Estatuto.

§1º - Para que o cooperado faça jus ao direito de afastar-se temporariamente, na 

forma prevista no inciso VIII, será indispensável requerimento prévio e por escrito, 

nesse sentido, à Diretoria Executiva, no qual deverão constar a razão e o período de 

afastamento.

§2º - Durante o período de afastamento temporário, que não poderá ser superior a 12 (doze) 

meses, o cooperado continuará a fazer jus a todos os direitos previstos neste Estatuto, desde 

que esteja em dia com seus deveres e obrigações perante a cooperativa.

§3º- Excepcionalmente, e mediante requerimento devidamente fundamentado, a Diretoria 
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Executiva poderá prorrogar o prazo de afastamento temporário do cooperado, por período a 

ser definido pela Diretoria.

§4º- O cooperado que permanecer produtivo na cooperativa por 10 (dez) anos ou mais e tiver 

completado 65 (sessenta e cinco) anos, e aquele afastado de suas atividades profissionais por 

invalidez permanente, e aquele em condições de ser excluído por improdutividade, critérios 

estes definidos e deferidos pelo Conselho de Administração, terá o direito de permanecer, 

vinculado ao seguro de vida e outros benefícios próprios dos cooperados, neste caso pagando 

com recursos próprios.

§5º- Para concessão do benefício previsto no parágrafo 4º o Conselho de Administração fica 

autorizado a constituir fundo de reserva específico a ser provisionado mensal ou anualmente 

ou adotar a alternativa legal mais adequada.

§6º. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas 

na alínea “III” deste artigo, deverão ser apresentadas à Diretoria com a antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias e constar do respectivo Edital de Convocação. 

§7º. As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados serão 

obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, e, não o 

sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderão ser apresentadas diretamente pelos cooperados 

proponentes.

Art. 8º - O cooperado se obriga a:

I - subscrever e realizar quotas-partes de Capital nos termos deste Estatuto e contribuir com o 

rateio de dispêndios e encargos operacionais que forem regularmente instituídos;

II - cumprir as disposições de lei deste Estatuto, do Regimento Interno e das deliberações 

tomadas pela cooperativa por meio dos seus órgãos sociais, além de observar fielmente as 

disposições do Código de Ética Profissional;

III - prestar serviços médicos na área de ação da cooperativa e nos serviços próprios, sempre 

que convocado, salvo quando regularmente afastado na forma deste Estatuto.

IV - satisfazer pontualmente seus compromissos sociais, entre eles o de prestar atendimento 

médico, quando solicitado pelos convenentes da assistência médica cooperativada.

V - prestar à cooperativa, esclarecimentos relacionados com as atividades e condições que lhe facultaram 

associar-se e sobre todos os outros compreendidos como de interesse social, especialmente sobre os 
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serviços e atendimentos que quantificam sua participação nos resultados societários;

VI - não prestar, na qualidade de proprietário, associado ou credenciado, direta ou indiretamente, 

serviços a pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza que explorem atividade concorrente 

ou semelhante à da cooperativa com objetivos econômicos, sociais ou políticos, ressalvados 

os vínculos com entidades de previdência social pública na condição de empregado, com os 

contratos de trabalho devidamente formalizados por escrito;

VII - zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa, colocando os interesses da 

coletividade acima de seus interesses individuais; 

VIII- prestar serviços por intermédio da cooperativa dentro da especialidade de ortopedia e 

traumatologia;

IX - utilizar-se dos foros internos da cooperativa para discutir todos e quaisquer assuntos de 

interesse da sociedade.

X - manter situação regular perante o CRM-ES, a Previdência Social e o Município, apresentando 

comprovação sempre que necessário.

XI - realizar com a cooperativa as operações econômicas que constituam sua finalidade; 

XII - Prestar à cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 

XII - Manter atualizado junto à cooperativa todos os seus dados cadastrais solicitados na ficha 

de matrícula; tais como o endereço completo, estado civil (inclusive no caso de existência união 

estável, ou alteração no regime de bens caso seja casado), telefone e etc. 

XIV - Levar ao conhecimento do Conselho de Administração Conselho Técnico, ou Conselho 

Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a lei, e o Estatuto.

Parágrafo 1º - O não cumprimento de qualquer das normas do artigo anterior sujeitará o 

infrator as penalidades previstas no processo disciplinar do Regimento Interno da COOTES.

SEçãO ii

das Responsabilidades

Art. 9º - A responsabilidade do associado para com terceiros como membro da sociedade é limitada 

ao valor do Capital por ele subscrito, sujeitando-se a distribuição e rateio das perdas e dispêndios na 

proporção das operações realizadas com a cooperativa.

Parágrafo Único - A responsabilidade a que se refere o “caput” deste artigo é subsidiária, só 

podendo ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.
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Art. 10 - O cooperado é responsável pelas perdas operacionais apuradas no Balanço na proporção 

das operações que houver realizado com a cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente 

para cobri-las.

Art. 11 - As responsabilidades dos associados perduram para os demitidos, eliminados ou excluídos 

até quando forem aprovadas pela Assembleia Geral as contas do exercício social em que se deu o 

desligamento.

Art. 12 - As responsabilidades dos associados falecidos passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, 

após 12 (doze) meses, contados do dia da abertura da sucessão.

Parágrafo Único - Os herdeiros do cooperado falecido têm direito ao capital integralizado e demais 

créditos pertencentes ao mesmo, podendo utilizar-se deste capital para ingressar na cooperativa, 

desde que preencha todas as condições de ingresso e validação feita pelo Conselho de Administração. 

Os valores quando pagos, ocorrerão na forma estabelecida neste Estatuto, mediante requerimento 

expresso do inventariante do espólio, devidamente autorizado judicialmente.

SEçãO iii

da demissão, Eliminação, Exclusão e Readmissão

Art. 13 - A demissão do cooperado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e será 

requerida ao Presidente, sendo por este comunicada ao Conselho de Administração e Conselho Técnico, 

em sua primeira reunião, e averbada no Livro de Matrícula, mediante termo assinado pelo Presidente.

Art. 14 - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude da infração da Lei, deste Estatuto, 

do Regimento Interno e das deliberações do Conselho de Administração dentro de sua competência 

e das Assembleias Gerais será feita por decisão do Conselho de Administração, após regular processo 

disciplinar com garantia de defesa e contraditório e notificação ao infrator da decisão de eliminação. 

Os motivos que a determinaram deverão constar de termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado 

pelo Diretor-Presidente da cooperativa.

§1º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá aplicar pena de eliminação, 

ao associado que:

a) divulgar informações relevantes, sigilosas ou inverídicas sobre a cooperativa;

b) vier a exercer qualquer atividade prejudicial, concorrente, colidente ou em desacordo com 

as atividades e objetivos da cooperativa; definidos pelo Regimento Interno da COOTES;
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c) cobrar dos usuários importância pela realização de procedimentos médicos e ou serviços 

de apoio diagnóstico e terapêutico previstos nos contratos celebrados;

d) for condenado em processo criminal ou ético por ato praticado no exercício da Medicina, 

ou cível, quando em confronto com a cooperativa;

e) deixar de produzir por período igual ou superior a seis meses de forma continuada;

§2º - A aplicação de penalidade de eliminação só ocorrerá após regular processo disciplinar 

interno em que se garanta ao cooperado plena defesa e contraditório;

§3º- Cópia autêntica da decisão será remetida ao associado eliminado, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, através de procedimento que comprove as respectivas datas de remessa e do 

recebimento.

§4º- Se a correspondência, referida no parágrafo anterior retornar mais de 03 vezes à 

cooperativa, sem que haja a ciência pelo cooperado eliminado, a referida comunicação será 

feita por publicação em jornal que abranja a área de admissão de cooperados.

§5º - Exclusivamente na hipótese de eliminação, o interessado poderá, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, iniciando-se seu prazo no primeiro dia útil subsequente a data do 

recebimento ou publicação da decisão, interpor recurso de apelação, junto ao Conselho 

de Administração da COOTES, em efeito devolutivo, até a Assembleia Geral Extraordinária 

convocada exclusivamente para receber, deliberar e julgar o recurso.

§6º- Além da penalidade máxima de eliminação do associado do quadro social prevista na Lei 

nº 5764/71, a Diretoria Executiva, após analise e decisão do Conselho Técnico, estabelecerá 

o devido enquadramento, a respectiva processualística disciplinar, bem como aplicará as 

penalidades previstas no Regimento Interno, aprovado por Assembleia Geral.

Art. 15 - A exclusão do cooperado, na forma da lei 5764/71, será feita:

I – por morte da pessoa física;

II – por dissolução da pessoa jurídica;

III – por incapacidade civil não suprida;

IV – por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso e/ou de permanência na 

cooperativa.



18

Parágrafo Único - As hipóteses de exclusão previstas no inciso IV deste artigo, inclusive a 

decorrente de improdutividade sem justa causa e/ou afastamento regular na forma deste 

estatuto, sujeitam-se a apuração por meio de processo interno, com comprovação e notificação 

do interessado para ciência e resposta.

Art. 16 - Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o cooperado terá direito 

exclusivamente à restituição do capital que integralizou e das sobras que lhe tiverem sido creditadas, 

obrigando-se com as despesas cabíveis e os prejuízos porventura suscetíveis de rateio, no exercício.

§1º- A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois de aprovada, 

pela Assembleia Geral, o balanço do exercício em que o associado tenha sido desligado da 

cooperativa.

§2º- A administração da cooperativa poderá determinar que a restituição desse capital seja 

feita em 12 (doze) parcelas iguais e mensais, a partir do exercício financeiro que se seguir àquele 

em que se deu seu desligamento.

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

restituições das importâncias referidas possam ameaçar a estabilidade econômico-fi nanceira 

da cooperativa, esta poderá devolvê-las mediante critérios que resguardem a sua continuidade. 

§ 4º- No caso de readmissão do cooperado, ele deverá integralizar as quotas-parte de capital 

social de acordo com as disposições previstas no Estatuto vigente à época.

Art. 17 - O associado que se demitiu da sociedade e o que foi excluído por improdutividade 

poderá ser readmitido após 3 (três) anos contados da data da ocorrência equiparando-se ao 

candidato comum, e mediante o cumprimento dos requisitos do art. 3º deste Estatuto.

Art. 18 - Os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e pronta 

exigibilidade das dívidas do cooperado com a cooperativa, sobre cuja liquidação caberá ao 

Conselho de Administração decidir.

Art. 19 - Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou excluídos perduram até a data da 

Assembleia Geral que aprovar o balanço de contas do exercício em que ocorreu o desligamento.
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CAPÍTulO iV

do Capital Social

Art. 20 – O capital da cooperativa, representado por quotas-parte, não terá limite quanto ao 

máximo e variará conforme o número de quotas parte subscritas, mas não poderá ser superior 

inferior a um salário mínimo cada quota-parte.

§1º - O Capital Social é dividido em quotas-partes no valor unitário de R$ 1,00 (um real) 

correspondente a uma quota.

§2º - O Capital Social da cooperativa, representado por quotas-parte, não poderá ser 

inferior a de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

§3º - A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperado, intransmissível por 

herança e não poderá ser negociada, de nenhum modo, nem dada em garantia e todo 

o seu movimento de subscrição, integralização, transferência e restituição, será sempre 

escriturado no Livro de Matrícula.

§4º - As quotas-partes, depois de integralizadas, poderão ser transferidas, entre os 

associados, mediante autorização do Conselho de Administração, pagamento da taxa de 

5% (cinco por cento) sobre o seu valor, respeitando-se o limite máximo de capitalização por 

cooperado estabelecido no artigo 21 deste Estatuto.

§ 5º -  A transferência de quotas-partes entre cooperados, total ou parcial, será escriturada 

no Livro de Matrícula mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do 

cessionário e do Diretor-Presidente da cooperativa. 

§ 6º -  Para efeito de integralização de quotas-partes ou de aumento do capital social, a 

cooperativa poderá receber bens, desde que avaliados previamente, e feita homologação 

da Assembleia Geral. 

Art. 21 - O cooperado, ao ser admitido, deverá integralizar suas quotas-partes à vista, de uma 

só vez, ou em prestações mensais sucessivas e atualizadas, não superiores a dez (dez) meses, 

independentemente de chamada e consoante dispuser o Conselho de Administração.
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Art. 22 - O cooperado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever a quantidade de quotas-partes 

fixadas pelo Conselho de Administração para o exercício vigente, que variará de, no mínimo, 

10.000 (dez mil) quotas-partes do Capital a, no máximo, quantidade que não ultrapasse a 1/3 

(um terço) do total do Capital subscrito.

Parágrafo Único - A cooperativa poderá reter, mensalmente da produção cooperada, os 

valores necessários a integralização de suas quotas-partes em atraso.

Art. 23 - A cooperativa poderá solicitar ao cooperado a emissão de notas promissórias no valor 

correspondente ao das mensalidades em que parcelada sua integralização, reservando-se o 

direito de transferir os referidos títulos, mediante endosso, ou mesmo dá-los em garantia.

Art. 24 - A sociedade não atribuirá juros ao capital integralizado.

Art. 25 - O valor correspondente a correção monetária do capital será creditado a cada 

cooperado, proporcionalmente ao Capital por ele integralizado.

CAPÍTulO V

dos Órgãos Sociais

Art. 26 - São órgãos sociais da cooperativa:

I – a Assembleia Geral;

II – o Conselho de Administração;

III – o Conselho Técnico;

IV – o Conselho Fiscal.

SEçãO i

da Assembleia Geral

Art. 27 - A Assembleia Geral dos associados, que poderá ser ordinária ou extraordinária, é o órgão 

supremo da cooperativa, tendo poderes dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, para tomar toda 

e qualquer decisão de interesse social e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou 

discordantes.

Art. 28 - A Assembleia Geral Ordinária (AGO) e/ou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será 

habitualmente convocada:
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§1º - Pelo Presidente, sendo por ele presidida.

§2º - 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais podem requerer ao Presidente 

do Conselho de Administração a sua convocação e, em caso de recusa, convocá-la eles próprios.

§3º - O Conselho Fiscal poderá convocá-la, se ocorrerem motivos graves e urgentes.

§4º - Pela maioria simples dos membros do Conselho de Administração, quando o interesse ou 

necessidade da cooperativa o reclamar.

Art. 29 - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo 28, as Assembleias Gerais serão convocadas 

com a antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira convocação e de uma hora após para a 

segunda convocação e mais uma hora, para a terceira convocação.

§1º- Na Assembleia Geral Ordinária em que houver eleição para o Conselho de Administração, 

Conselho Técnico e Conselho Fiscal, será obedecido o prazo determinado no artigo 65 deste 

Estatuto.

§2º- As três convocações poderão ser feitas num único Edital desde que nele constem, 

expressamente, os prazos para cada uma delas.

Art. 30 - Observadas as exigências do art. 40 da Lei 5764/71, e não havendo “quorum” para 

a instalação da Assembleia Geral, será feita nova convocação, com antecedência mínima de 

10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Único - Se ainda assim, não houver “quorum”, será admitida a intenção de 

dissolver a sociedade, devendo ser convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberar 

exclusivamente sobre o assunto.

Art. 31 - Os Editais de Convocação das Assembleias Gerais deverão conter:

I - a denominação da cooperativa e o número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ, seguidas pela expressão: “Convocação de Assembleia Geral”, Ordinária ou Extraordinária 

conforme o caso;

II - o dia e hora da reunião em cada convocação, assim como o endereço do local de sua 

realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social;
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III - a seqüência numérica da convocação;

IV - a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especificações;

V - o número de associados existentes na data da expedição em condições de voto, para efeito 

do cálculo de “quorum” de instalação e deliberação;

VI - assinatura do responsável pela convocação.

§1º - No caso de a convocação ser feita por cooperado, o Edital será assinado, no mínimo, pelos 

05 (cinco) primeiros signatários do documento que a solicitou.

§2º - Os Editais de Convocação serão fixados em locais visíveis das dependências mais 

comumente freqüentadas pelos cooperados, publicados através de jornal de grande circulação 

local e comunicado por circulares aos cooperados.

§3º - Os Editais de Convocação das Assembleias Gerais Ordinárias poderão conter o item 

Assuntos Gerais, sem caráter deliberativo.

Art. 32 - O “quorum” mínimo para a instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

I - dois terços (2/3) dos cooperados, em condições de votar, na primeira convocação;

II - metade e mais um dos cooperados na segunda;

III - mínimo de 10 (dez) cooperados na terceira.

§1º - Para efeito de verificação do “quorum” de que trata este artigo, o número de cooperados 

presentes, em cada convocação, será contado por suas assinaturas apostas no Livro de Presença. 

§ 2º - Constatada a existência de “quorum” no horário estabelecido no Edital de Convocação, 

o Presidente instalará a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presença mediante termo que 

contenha a declaração do número de cooperados presentes, da hora do encerramento e da 

convocação correspondente, fará transcrever estes dados para a respectiva ata. 

Parágrafo único - Se ainda assim não houver “quorum” para a sua instalação, será admitida 

a intenção de dissolver a cooperativa, fato que deverá ser comunicado a Organização das 

Cooperativas Brasileiras - Espírito Santo (OCB/ES).

Art. 33 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Diretor-Presidente da 
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cooperativa, auxiliado pelo Diretor-Secretário. O Diretor-Presidente convidará para participarem 

da Mesa os ocupantes de cargos sociais presentes.

§1º - Na ausência do Diretor-Secretário, o Diretor-Presidente convidará outro Diretor 

para secretariar os trabalhos ou um cooperado, em pleno gozo de seus direitos, ou um 

empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, a lavrar a respectiva ata.

§2º - Nas Assembleias Gerais que não forem convocadas pelo Diretor-Presidente, os 

trabalhos serão dirigidos por cooperados escolhidos na ocasião e secretariados por outro 

convidado por aquela, compondo a Mesa dos trabalhos os principais interessados na sua 

convocação.

Art. 34 - Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, não poderão 

votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, dentre os 

quais os de prestação de contas, mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos 

debates.

Parágrafo Único - O impedimento de que trata o “caput” deste artigo que não os priva 

de participação nos debates, caso não seja espontaneamente acusado ou admitido, se 

levantado por qualquer cooperado presente na Assembleia Geral, será previamente votado 

pelos demais participantes da mesma.

Art. 35 - Nas Assembleias Gerais, em que forem discutidos balanços e contas, o Presidente 

da cooperativa, logo após a leitura do relatório da Diretoria Executiva, das peças contábeis e 

do parecer do Conselho Fiscal, suspenderá os trabalhos e convidará o plenário a indicar um 

cooperado para dirigir os debates e presidir a votação da matéria.

§1º - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e os demais membros deixarão a 

Mesa, permanecendo no recinto, à disposição da Assembleia para os esclarecimentos que 

lhes forem solicitados.

§2º - O cooperado indicado na forma do “caput” escolherá, entre os associados presentes, 

um secretário “Ad-Hoc” para auxiliá-lo na redação das decisões adotadas pela Assembleia 

a serem incluídas na ata.
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Art. 36 - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre os assuntos 

constantes do Edital de Convocação e os que com eles tiverem direta e imediata relação.

§1º - Habitualmente a votação será a descoberto, mas a Assembleia poderá optar pelo voto 

secreto, atendendo-se então as normas usuais.

§2º - O que ocorrer na Assembleia Geral referente à Ordem do Dia deverá constar de ata 

sucinta, lavrada em livro próprio, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário dos trabalhos 

assembleares e, por uma Comissão de 5 (cinco) cooperados não ocupantes de cargos nos órgãos 

sociais indicados pelo Plenário, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a sua ocorrência.

§3º - As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos 

cooperados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado presente, direito a 01 (um) 

voto, qualquer que seja o número de suas quotas-parte.

§4º - As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto pessoal dos cooperados 

presentes, proibida a representação, tendo cada cooperado direito a apenas 01 (um) voto.

§5º - Na forma do art. 43 da Lei Federal 5764/71, prescreve em 04 (quatro) anos a ação para 

anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, contado 

o prazo a partir da data em que a Assembleia tiver sido realizada.

Art. 37 - É da competência das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias a destituição dos 

membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal.

§1º - Ocorrendo destituição ou renúncia que possa comprometer a regularidade da administração 

ou fiscalização da cooperativa, os membros restantes dos órgãos de administração e fiscalização, 

em conjunto, designarão pessoas para ocuparem os cargos vagos, provisoriamente, pelo 

período máximo de 30 (trinta) dias.

§2º - Nesse mesmo período deverá ser convocada uma Assembleia Geral para eleger novos 

administradores e/ou conselheiros técnicos e fiscais, conforme o caso, cujo mandato será o 

equivalente ao tempo restante do mandato anterior.
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SuBSEçãO i

da Assembleia Geral Ordinária

Art. 38 - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer 

dos 03 (três) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e deliberará sobre os seguintes 

assuntos que deverão constar da Ordem do Dia:

I - prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho 

Fiscal, compreendendo:

a) relatório da Gestão;

b) balanço Geral;

c) demonstrativo das sobras apuradas, o das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal;

d) plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte.

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

parcelas para os fundos obrigatórios;

III - eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, do Conselho Técnico, do 

Conselho Fiscal;

IV - fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerado no artigo 39 deste Estatuto.

§ 1º - Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da 

votação das matérias referidas nos incisos I (excluída a alínea “d”) e IV deste artigo.

§ 2º. A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração não desoneram 

seus componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simulação, bem como por 

infração da lei ou deste Estatuto.

§3º - As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas por maioria simples de 

votos dos associados presentes.

Art. 39 - A aprovação do Relatório da Gestão, de Balanço Patrimonial com as Demonstrações 

Financeiras e de Resultados dos órgãos de administração, desonera seus componentes de 

responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como de infração da 

Lei ou do Estatuto.
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SuBSEçãO ii

da Assembleia Geral Extraordinária - AGE

Art. 40 - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar 

sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Art. 41 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes 

assuntos:

I - reforma de estatuto;

II - fusão, incorporação ou desmembramento;

III - mudança do objeto da sociedade;

IV - aquisição, alienação ou oneração dos bens imóveis da cooperativa, por proposta do Conselho 

de Administração;

V - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;

VI - contas do liquidante;

Parágrafo Único - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para 

tornar válidas as deliberações de que trata este artigo, exceto quanto ao inciso IV que poderá 

ser deliberado por maioria simples.

CAPÍTulO Vi

do Processo Eleitoral

Art. 42 - As eleições para o Conselho de Administração, Técnico e Fiscal serão realizadas na 

Assembleia Geral Ordinária do ano em que os mandatos se findarem, sendo feita por meio de 

chapas previamente inscritas.

Art. 43 - No caso de inscrição de chapa única e, à critério da Assembleia Geral, poderá ser adotado 

o sistema de aclamação; no caso de haver mais de uma chapa inscrita, a votação será secreta.

Art. 44 - O Edital de Convocação para a Assembleia Geral, em que houver eleição para 

os Conselhos de Administração e Técnico, será publicado com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias.

Art. 45 - Somente será aceita a inscrição de chapa que apresente candidatos à totalidade dos cargos 
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em disputa, exceto para o Conselho Fiscal cujas candidaturas são individuais não se vinculando à 

chapa de eleição para o Conselho de Administração e Conselho Técnico.

Art. 46 - A inscrição da chapa deverá ser feita até 10 (dez) dias antes da Assembleia Geral Ordinária, 

prazo esse improrrogável.

§1º- A inscrição será requerida, por escrito, por quem encabeçar a chapa, devendo o requerimento 

ser entregue na secretaria da cooperativa durante o seu horário normal de funcionamento, 

mediante protocolo.

§2º- Na eleição para o Conselho Fiscal, a inscrição individual do cooperado deverá ser feita até 

03 (três) dias antes da Assembleia Geral, obedecendo-se ao determinado neste Estatuto:

a) não havendo inscritos previamente às eleições para o Conselho Fiscal em número 

necessário para preencher as vagas, poderá haver indicação e votação de candidatos 

durante a Assembleia Geral;

b) ao eleito para o Conselho Fiscal, indicado durante a Assembleia Geral, será concedido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar as declarações e documentos exigidos 

neste Estatuto, sob pena de ser declarado vago o cargo e nula a eleição;

c) o preenchimento dos cargos de conselheiros será determinado pelos votos apurados, 

ficando eleitos os seis mais votados, sendo os três primeiros como membros efetivos e os 

demais como suplentes;

d) no caso de empate entre os candidatos serão adotados para o desempate, sucessivamente, 

os critérios da antiguidade associativa e da idade, respectivamente em favor do mais antigo 

na sociedade ou do mais velho.

Art. 47 - A chapa para ser regularmente inscrita, deverá conter, obrigatoriamente, a relação nominal 

dos cooperados que a integram, com a indicação dos cargos a que concorrem, devendo o candidato 

firmar os seguintes documentos, que serão anexados ao requerimento:

a) declaração de Elegibilidade;

b) declaração de Inexistência de Parentesco a que se refere o parágrafo 3º do artigo 

62 deste Estatuto;

c) declaração de Bens e Direitos, de acordo com a Declaração atualizada do Imposto de Renda.

Parágrafo único - As exigências e restrições deste artigo são, igualmente, aplicadas aos 

candidatos ao Conselho Fiscal.
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Art. 48 - Não será permitido o registro de candidato, em mais de uma chapa ou para mais de um 

cargo na mesma chapa.

§1º - No caso de duplicidade de nomes, prevalecerá a inscrição da chapa cujo registro tenha 

sido feito em primeiro lugar, indeferindo-se o registro da que vier em seguida, mas facultando-

se a substituição do candidato impedido no prazo, improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, 

após a notificação da duplicidade. Igual prazo será conferido para substituições nos casos 

de desistência, impedimento ou morte do componente da chapa a partir do conhecimento 

devidamente registrado e comunicação do fato à cooperativa;

§2º - Somente será inscrita a chapa que satisfizer todas as exigências legais e deste Estatuto.

Art. 49 - Se a votação for secreta, será adotada, para cada chapa, uma cédula da qual conste a 

relação nominal dos candidatos e os cargos a que concorrem.

Parágrafo Único - A cooperativa poderá adotar, para as eleições, urnas eletrônicas que 

deverão ser previamente testadas na presença do Conselho de Administração e de 02 (dois) 

fiscais indicados por cada uma das chapas concorrentes.

Art. 50 - Os votos serão dados à totalidade dos candidatos de uma mesma chapa, não sendo 

permitido votar em candidatos de chapas diferentes.

Art. 51 - A apuração dos votos será procedida, logo após o término da votação, por uma comissão 

apuradora composta de 03 (três) membros nomeados previamente pela mesma Assembleia e 01 

(um) membro designado por cada uma das chapas concorrentes.

Art. 52 - Cada chapa concorrente poderá nomear um fiscal para acompanhar a votação e apuração, 

sendo proibida toda e qualquer propaganda de candidato no local da votação.

Art. 53 - Em caso de empate, serão realizadas novas eleições, na mesma Assembleia Geral, num 

máximo de 02 (duas) votações, até que uma das chapas possa ser declarada vencedora e empossada.

Art. 54 - Na impossibilidade de qualquer das chapas ser declarada vencedora e empossada, será 
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convocada nova Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, abrindo-se, novamente, o 

processo de inscrição de chapas e observando-se o disposto neste Estatuto para as eleições.

Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese prevista no “caput” deste artigo, os mandatos dos 

atuais dirigentes serão prorrogados até a data da próxima Assembleia Geral.

Art. 55 - A posse dos ocupantes dos cargos sociais será realizada na Assembleia Geral em que 

forem eleitos.

Art. 56 - Os mandatos dos membros do Conselho de Administração, Conselhos Técnico e Fiscal 

perduram, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, que corresponda ao ano social 

em que os mandatos se findam.

Art. 57 - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

do Comitê Eleitoral

Art. 58 - Sempre que for prevista a ocorrência de eleições em Assembleia Geral Ordinária, o Conselho 

de Administração, com a antecedência, pelo menos, idêntica ao respectivo prazo da convocação, 

criará um Comitê Eleitoral, composto de 3 (três) membros, todos não candidatos a cargos eletivos 

na cooperativa, para coordenar os trabalhos em geral, relativos à eleição dos membros da Conselho 

de Administração, Conselho Técnico, e do Conselho Fiscal.

§1º: - Logo após a designação dos membros que comporão o Comitê Eleitoral; estes deverão 

se reunir com a finalidade de elegerem qual membro será o coordenador do referido comitê.

§2º - O Coordenador a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, será o representante oficial 

do Comitê Eleitoral, lhe competindo a função de representar e proferir as decisões do citado Comitê.

Art. 59 - No exercício de suas funções, compete ao Comitê Eleitoral:

I - certificar se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos membros do Conselho de 

Administração, Técnico e do Conselho Fiscal em exercício e do número de vagas existentes;
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II - divulgar entre os cooperados, através de circulares e outros meios adequados, o número 

e a natureza das vagas a preencher;

III - registrar os nomes dos candidatos pela ordem de inscrição, verificando se estão no 

gozo de seus direitos sociais;

IV - verificar, por ocasião da inscrição, se existem candidatos sujeitos as incompatibilidades 

previstas no art. 47 e 57 deste Estatuto, fazendo com que assinem declaração negativa a 

respeito;

V - organizar fichas contendo o currículo dos candidatos, nas quais constem, além da 

individualização e dados profissionais, as suas experiências e práticas cooperativistas, sua 

atuação e tempo de cooperado na cooperativa e outros elementos que os distingam;

VI - divulgar aos demais cooperados as informações constantes no inciso “V” deste artigo;

VII - estudar as impugnações, prévia ou posteriormente formuladas por cooperados no 

gozo de seus direitos sociais, bem como as denúncias de irregularidades nas eleições para 

que  sejam tomadas as providências legais cabíveis.

VIII - Conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de eleição, proclamação e 

posse dos eleitos, fiscalizando, também, o cumprimento do Estatuto Social e decisões de 

Assembleias Gerais;

§ 1º - Não se apresentando candidatos ou havendo número insuficiente de candidatos, 

caberá ao Comitê Eleitoral proceder à seleção entre os interessados que atendam às 

condições exigidas, e que concordem com as normas e formalidades neste Estatuto.

Art. 60 - O Presidente da Assembleia Geral Ordinária suspenderá o trabalho desta para que o 

Coordenador do Comitê Eleitoral dirija o processo das eleições e a proclamação dos eleitos.

§ 1º - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da Assembleia 

Geral Ordinária.

§ 2º - Os eleitos para suprirem vacância no Conselho de Administração, Conselho Técnico 

ou no Conselho Fiscal exercerão os cargos somente até o final do mandato dos respectivos 

antecessores.

§ 3º - A posse ocorrerá sempre na Assembleia Geral Ordinária em que se realizarem as eleições 

depois de encerrada a Ordem do Dia.
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Art. 61 - Não se efetivando nas épocas devidas à eleição de sucessores, por motivo de força maior, os 

prazos dos mandatos dos membros dos órgãos de administração, técnico e fiscalização em exercício 

serão considerados automaticamente prorrogados, pelo tempo necessário, até que se efetive a 

sucessão, nunca além de 90 (noventa) dias.

SEçãO ii

do Conselho de Administração

Art. 62 - O Conselho de Administração é o órgão superior na hierarquia administrativa, sendo de 

sua competência privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto 

de ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da 

lei, deste Estatuto e das recomendações da Assembleia Geral.

§ 1º - O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, todos cooperados 

no gozo de seus direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 

2 (dois) anos, sendo obrigatória ao término de cada mandato, a renovação de, no mínimo, 1/3 

(um terço) dos seus componentes.

§ 2º - O Conselho de Administração contém uma Diretoria Executiva com três diretores, 

com os títulos de Diretor-Presidente, Diretor-Secretário, Diretor-Tesoureiro, e 2 (dois) 

Conselheiros Vogais.

§ 3º - Não podem fazer parte do Conselho de Administração, além dos inelegíveis enumerados 

no art. 57 deste Estatuto, os parentes entre si até 2º (segundo) grau em linha reta ou colateral, 

nem os que tenham exercido, nos últimos seis meses, cargo público eletivo.

Art. 63 - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária 

tomando posse automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembleia.

Art. 64 - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas:

I) reúne-se ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário, 

por convocação do Presidente, da maioria do próprio Conselho de Administração, ou, ainda, por 

solicitação do Conselho Fiscal;
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II) delibera validamente com a presença da maioria dos seus membros, estando proibida a 

representação, sendo as decisões tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, 

reservado ao Presidente o voto de desempate;

III) as deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro próprio, lidas, 

aprovadas e assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administração 

presentes.

Parágrafo único - Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administração 

que, sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) reuniões 

durante o ano.

Art. 65 - Cabem ao Conselho de Administração, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, as 

seguintes atribuições:

I) propor à Assembleia Geral as políticas e metas para orientação geral das atividades da 

cooperativa, apresentando programas de trabalho e orçamento, além de sugerir as medidas a 

serem tomadas;

II) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao 

atendimento das operações e serviços;

III) estimar previamente a rentabilidade das operações e serviços, bem como a sua viabilidade;

IV) estabelecer normas para funcionamento da cooperativa;

V) estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou abuso 

cometidos contra disposições de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a 

entidade que venham a ser estabelecidas;

VI) deliberar sobre a admissão, eliminação, exclusão e admissão de cooperados e suas implicações, 

bem como sobre a aplicação ou elevação de multas;

VII) estabelecer a ordem do dia das Assembleias gerais, quando for o responsável pela sua 

convocação, considerando as propostas dos cooperados nos termos dos parágrafos 1º e 2º do 

art. 7º deste Estatuto Social;

VIII) estabelecer a estrutura operacional da administração executiva dos negócios, criando 

cargos, atribuindo funções, e fixando normas para a admissão e demissão dos empregados;

IX) fixar as normas disciplinares;

X) julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares;

XI) avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os empregados 

que manipulam dinheiro ou valores da cooperativa;
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XII) fixar as despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte dos recursos 

para a sua cobertura;

XIII) contratar, quando se fizer necessário, um serviço independente de auditoria, conforme 

disposto no artigo 112, da Lei nº 5.764, de 16/12/1971;

XIV) Indicar banco ou bancos nos quais serão feitos negócios e depósitos de numerário, e fixar 

limite máximo que poderá ser mantido no caixa da cooperativa;

XV) estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando, no mínimo, 

mensalmente o estado econômico-financeiro da cooperativa, bem como o desenvolvimento 

das operações e serviços, através de balancetes e demonstrativos específicos;

XVI) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da sociedade, com expressa autorização da 

Assembleia geral;

XVII) contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos e 

constituir mandatários;

XVIII) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou desgaste dos valores que 

compõem o ativo permanente da entidade;

XIX) zelar pelo cumprimento da legislação cooperativista e de outras aplicáveis, pelo atendimento 

da legislação trabalhista perante seus empregados, bem como da legislação fiscal.

§ 1º - O Diretor-Presidente da cooperativa providenciará para que os demais membros do 

Conselho de Administração recebam, com a antecedência mínima de 03 (três) dias, cópias 

dos balancetes e demonstrativos, pautas dos assuntos abordados, planos e projetos e 

outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo-lhes facultado, ainda, 

anteriormente à reunião correspondente, inquirir empregados ou cooperados, pesquisar 

documentos, a fim de dirimir as dúvidas eventualmente existentes.

§2º - O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar conveniente, o assessoramento 

de quaisquer funcionários graduados para auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, 

podendo determinar que qualquer deles apresente, previamente, projetos sobre questões 

específicas.

§3º - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma 

de Resoluções, Regulamentos ou Instruções.

Art. 66 – O Conselho de Administração poderá criar, ainda, comitês especiais, transitórios ou não, 
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observadas as normas estabelecidas neste Estatuto, para estudar, planejar e coordenar a solução de 

questões específicas.

Art. 67 - Compete a Diretoria Executiva, dentro dos limites das Leis e deste Estatuto e atendidas 

as decisões ou recomendações da Assembleia Geral, executar as normas para cumprimento dos 

objetivos da cooperativa.

§1º - No desempenho de suas funções cabem-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

a) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao 

atendimento das operações e serviços;

b) estimar, previamente, a rentabilidade das operações e serviços, e sua viabilidade;

c) controlar e fixar normas para a admissão e demissão dos profissionais empregados na cooperativa;

d) fixar normas de disciplina funcional;

e) avaliar a conveniência e fixar os limites de fiança ou seguro de fidelidade para os 

empregados que manipulam dinheiro ou valores;

f) estabelecer as normas para o funcionamento da cooperativa;

g) indicar os bancos onde devem ser feitos os depósitos do numerário disponível e fixar o 

limite máximo do saldo que deverá ser mantido em caixa;

h) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, com expressa autorização da Assembleia Geral;

i) contrair obrigações, transigir e constituir mandatários;

j) zelar pelo cumprimento das Leis do Cooperativismo e outras aplicáveis, bem como pelo 

atendimento da Legislação Trabalhista e Fiscal;

k) contratar, sempre que julgar necessário, o assessoramento de técnico para auxiliá-lo 

no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo determinar que o mesmo apresente, 

previamente, projetos sobre questões específicas;

l) deliberar sobre o afastamento temporário do associado das suas atividades profissionais.

m) negociar os valores dos serviços contratados e os problemas oriundos da prestação 

desses serviços.

§2º - A Diretoria Executiva reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês ou, extraordinariamente, 

sempre que necessário.

Art. 68 - Ao Diretor-Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribuições:
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I) dirigir e supervisionar todas as atividades da cooperativa;

II) baixar os atos de execução das decisões do Conselho de Administração;

III) assinar, juntamente com o tesoureiro, cheques, contratos e demais documentos constitutivos 

de obrigações;

IV) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, bem como as Assembleias 

Gerais dos cooperados;

V) apresentar à Assembleia Geral Ordinária:

a) relatório da gestão;

b) balanço geral;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas verificadas no exercício e o Parecer do 

Conselho Fiscal.

VI) representar ativa e passivamente a cooperativa, em juízo e fora dele;

VII) representar os cooperados, como solidário com os financiamentos efetuados por intermédio 

da cooperativa, realizados nas limitações da lei e deste Estatuto;

VIII) elaborar o plano anual de atividades da cooperativa;

IX) verificar periodicamente o saldo de caixa;

X) acompanhar, juntamente com a Administração Financeira, as finanças da cooperativa.

Art. 69 - Compete ao Diretor-Secretário, entre outras, as seguintes atribuições:

I) secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuniões do Conselho de 

Administração e da Assembleia Geral, responsabilizando-se pela guarda de livros, documentos 

e arquivos pertinentes;

II) interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente;

III) excepcionalmente praticar atos de tesouraria.

Art. 70 - Compete ao Diretor-Tesoureiro as seguintes funções:

I) superintender todos os serviços de Tesouraria;

II) organizar a escrituração contábil e financeira da cooperativa, elaborando o Plano de Contas;

III) assinar com o presidente, o balanço e a demonstração das contas de Receita e Despesa, com 

os balancetes mensais;

IV) prestar informações verbais ou escritas à Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal 

sobre o estado financeiro da cooperativa e permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres;



36

V) apresentar os balanços e balancetes mensais à Conselho de Administração e ao Conselho 

Fiscal para apreciação;

VI) guardar sob sua responsabilidade os valores e títulos de qualquer natureza pertencentes à 

cooperativa e responder por eles;

VII) desempenhar outras atividades compatíveis e as que lhe forem atribuídas pelo Presidente;

VIII) assinar cheques ou outros documentos juntamente com o Presidente ou com o Secretário, 

no caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente.

Art. 71 - Aos Conselheiros Vogais, sem função executiva compete:

I) comparecer às reuniões do Conselho de Administração discutindo e quando estiver substituindo 

algum diretor, votar as matérias que estão sendo apreciadas;

II) cumprir as tarefas específicas que lhes forem designadas pelo Presidente e pelo Conselho de 

Administração, no âmbito da Administração da cooperativa;

III) substituir quando designados, os Diretores Executivos desde que por prazo inferior a 90 

(noventa) dias.

Parágrafo único - O Conselheiro Vogal, quando em exercício receberá os mesmos honorários 

do diretor substituído, deduzidos deste.

Art. 72 - Os administradores, eleitos ou contratados, não serão pessoalmente responsáveis pelas 

obrigações que contraírem em nome da cooperativa, mas responderão solidariamente pelos 

prejuízos resultantes de desídia e omissão ou se agiram com culpa, dolo ou má fé.

§ 1º - A cooperativa responderá pelos atos a que se refere este artigo, se os houver ratificado 

ou deles logrado proveito.

§ 2º - Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade, 

podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

§ 3º - O membro do Conselho de Administração que em qualquer momento referente a essa 

operação, tiver interesse oposto ao da cooperativa, não poderá participar das deliberações 

relacionadas com essa operação, cumprindo-lhe declarar seu impedimento.
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§ 4º - Os componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou outros, assim 

como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito 

de responsabilidade criminal.

§ 5º - Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a cooperativa, por seus 

dirigentes, ou representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, terá direito de 

ação contra os administradores, para promover a sua responsabilidade. 

Art. 73 - Ocorrerá vacância do cargo: 

I) pela morte da pessoa física; 

II) pela renúncia; 

III) pela perda da qualidade de associado; 

IV) pelo patrocínio, como parte ou procurador, de ação judicial contra a cooperativa, salvo 

aquelas que visem o exercício do próprio mandato;

V) por se tornar inelegível, nos termos do artigo 57:

§ 1º - Nas faltas ou impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias o Diretor-Presidente 

será substituído pelo Diretor Secretário, este pelo Diretor Tesoureiro, ou ainda por Conselheiros 

Vogais escolhidos pelo Conselho de Administração. 

§ 2° - No caso de vacância por qualquer tempo, de mais da metade dos cargos no Conselho 

de Administração, deverá o Diretor-Presidente ou os demais membros, se a Presidência 

estiver vaga, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para preenchimento das vagas, 

obedecendo-se os prazos previstos neste Estatuto; 

§ 3º - Será dispensado o preenchimento dos cargos executivos, se a vacância ocorrer no último 

semestre do mandato, respeitado o disposto no parágrafo 2º; § 4º. Os substitutos exercerão o 

cargo somente até o final do mandato dos seus antecessores, procedendo-se, quanto a suas 

substituições, também na forma § 1º deste artigo.

§ 4º - Os substitutos exercerão o cargo somente até o final do mandato dos seus antecessores, 

procedendo-se, quanto a suas substituições, também na forma § 1º deste artigo.
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SEçãO iii

do Conselho Técnico

Art. 74 - O Conselho Técnico será formado por 03 (três) componentes efetivos e 03 (três) membros 

suplentes, qualquer destes para substituir quaisquer daqueles, todos cooperados, com mandato de 

02 (dois) anos, eleitos juntamente com o Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição, 

para o período imediato, de apenas 2/3 (dois terços) dos seus integrantes, cabendo-lhes as seguintes 

atribuições:

a) instruir com pareceres prévios todos os processos relativos à admissão, eliminação, 

exclusão e readmissão de cooperados;

b) responsabilizar-se pela efetivação do processo disciplinar destinado a apurar infrações 

leves, moderadas e graves, inclusive aquelas às quais poderá ser aplicada a penalidade 

máxima de eliminação, observado o disposto no artigo 14 deste Estatuto e respectivo 

segmento do Regimento Interno;

c) manifestar-se expressamente sobre todos os casos solicitados pelo Conselho de 

Administração que digam respeito à inobservância do Código de Ética Profissional ou da 

disciplina de serviços da cooperativa;

d) propor ao Conselho de Administração alterações no segmento do Regimento 

Interno que dispõe sobre as infrações e respectivas penalidades com a finalidade de 

facilitar a sua aplicação;

e) apresentar relatório mensal de suas atividades e da tramitação dos processos sob sua jurisdição.

Parágrafo Único - O membro do Conselho Técnico que, sem justificativa, faltar a 03 (três) 

reuniões consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, em cada período de 12 (doze) meses, após a 

eleição, perderá o cargo automaticamente.

Art. 75 - O Conselho Técnico reúne-se, mensalmente, ou sempre que for necessário à pedido da 

Diretoria Executiva com a participação de todos os membros.

§1º - Em sua primeira reunião, depois de eleitos, serão escolhidos entre os seus membros 

efetivos, um Coordenador, que presidirá as reuniões, e um Secretário, facultado o rodízio anual 

de tais atividades.

ESTATUTO SOCIAL DA COOTES
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§2º - Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos por membro escolhido 

na ocasião.

§3º - As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos, proibida a representação, 

constando de ata circunstanciada, lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Técnico, 

lida, discutida, aprovada e assinada ao final de cada reunião.

§4º - Vago, mais de um cargo no Conselho Técnico deverá ser convocada a Assembleia Geral 

para o devido preenchimento, até 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrência.

§5º - Os Conselheiros Técnicos suplentes poderão ser convidados a participar das reuniões do 

órgão, sem direito a voto, podendo receber Cédula de Presença.

SEçãO iV

do Conselho fiscal

Art. 76 - O Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, 

qualquer destes para substituir quaisquer daqueles, todos associados, eleitos pela Assembleia Geral 

para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição para o período imediato de apenas 

2/3 (dois terços) dos seus integrantes.

§1º - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no artigo 

57 deste Estatuto, os parentes dos administradores até 2º (segundo) grau em linha direta ou 

colateral, bem como os parentes entre si, até esse grau.

§2º - O associado não pode exercer cumulativamente cargos no Conselho de Administração, 

Técnico e Fiscal.

Art. 77 - O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, 

sempre que necessário, com a participação de, no mínimo, três dos seus membros.

§1º - Em sua primeira reunião, escolherá entre os seus membros efetivos um Coordenador, 

incumbido de convocar e dirigir as reuniões, e um Secretário para a lavratura de atas deste 

Conselho Fiscal, os quais exercerão o mandato até a próxima Assembleia Geral.
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§2º - As reuniões poderão ser convocadas, ainda, por qualquer dos seus membros, por 

solicitação, do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral.

§3º - Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos por substituto escolhido na ocasião.

§4º - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, proibida a representação e 

constarão da ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos de 

cada reunião, pelos três fiscais presentes.

Art. 78 - O membro do Conselho Fiscal que, por motivo justificado não puder comparecer à sessão, 

deverá comunicar o fato ao Presidente, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, 

para efeito de convocação do respectivo suplente.

§ 1º - A comunicação deverá ser dispensada quando o suplente, devidamente notificado pelo 

membro efetivo, comparecer à sessão.

§ 2º - O Conselheiro Fiscal que faltar, não poderá fazer jus ao recebimento de cédula de presença, 

instituída em Assembleia Geral, mesmo que a ausência seja justificada.

Art. 79 - No caso da vacância da função de membro efetivo do Conselho Fiscal, o respectivo suplente 

assumirá automaticamente o lugar do titular.

Art. 80 - Ocorrendo duas ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração 

convocará a Assembleia Geral para o preenchimento dos cargos, até 30 (trinta) dias contados 

a partir da ocorrência.

§1º - O membro do Conselho Fiscal que, sem justificativa, faltar a 03 (três) reuniões consecutivas 

ou 06 (seis) alternadas, em cada período de 12 (doze) meses, após a eleição, perderá o cargo 

automaticamente.

§2º - Os Conselheiros Fiscais suplentes poderão ser convidados a participar das reuniões do 

órgão, sem direito a voto, podendo receber Cédula de Presença.

ESTATUTO SOCIAL DA COOTES
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Art. 81 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades 

e serviços da cooperativa cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

a) conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando, também, 

se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração; 

b) verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da cooperativa;

c) examinar se os montantes das despesas e inversões realizadas estão de conformidade 

com os planos e decisões do Conselho de Administração;

d) verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em volume, 

qualidade e valor às previsões feitas e às conveniências econômico-financeiras da 

cooperativa;

e) certificar-se sobre se a Diretoria Executiva vem se reunindo regularmente e se existem 

cargos vagos na sua composição;

f) averiguar se existem reclamações dos associados quanto aos serviços prestados;

g) averiguar se existem problemas com empregados;

h) inteirar-se sobre se o recebimento dos créditos são feitos com regularidade e se os 

compromissos são atendidos com pontualidade;

i) certificar-se sobre se existem exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, 

trabalhistas ou administrativas, bem assim, quanto aos órgãos do Cooperativismo;

j) estudar os balancetes e outros Demonstrativos mensais, o Balanço e Relatório Anual do 

Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes para a Assembleia Geral;

k) informar o Conselho de Administração sobre as conclusões dos seus trabalhos, 

denunciando a este ou à Assembleia as irregularidades constatadas, e convocar Assembleia 

Geral se ocorrerem motivos graves e urgentes;

l) emitir parecer sobre o Balanço e o Relatório do Conselho de Administração, que instruirá 

a votação na Assembleia Geral;

m) averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, bem 

como se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância das regras próprias;

n) certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas 

ou administrativas, e, inclusive, quanto aos órgãos do cooperativismo;

o) convocar Assembleia Geral;

p) inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos 

sociais são atendidos com pontualidade.
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§ 1º - Para os exames e verificação dos livros, contas e documentos, necessárias ao 

cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal com a anuência da Assembleia Geral 

poderá contratar o assessoramento de Técnico Especializado e valer-se dos relatórios 

e informações dos serviços de Auditoria Externa, correndo as despesas por conta da 

cooperativa.

§ 2º - Para o desempenho de suas funções, terá o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, 

contas e documentos, a empregados, a cooperados e outros, independente de autorização 

prévia do Conselho de Administração.

CAPÍTulO Vii

do Balanço Geral, despesas, Sobras, Perdas e fundos

Art. 82 - A apuração dos resultados do exercício social e o levantamento do balanço geral serão 

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

Art. 83 - A cooperativa é obrigada a constituir:

I - fundo de reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas 

atividades, suprido no mínimo por 10% (dez por cento) das sobras líquidas apuradas no 

exercício;

II - fundo de assistência técnica, educacional e social (FATES), destinado à prestação de 

assistência aos cooperados, seus dependentes legais e aos funcionários da cooperativa, 

suprido no mínimo por 5% (cinco por cento) das sobras líquidas apuradas no exercício e 

pelos eventuais resultados positivos de operações com terceiros.

§1º - Revertem a favor do Fundo a que se refere o inciso I deste artigo, os créditos não 

reclamados decorridos cinco anos, a taxa sobre a transferência de quotas-partes disposta 

no parágrafo 4º do artigo 20 deste Estatuto, e os auxílios e doações sem destinação especial.

§2º - A administração dos recursos do Fundo a que se refere o inciso II deste artigo será 

regulamentado pelo Conselho de Administração e os serviços de assistência técnica, 

educacional e social a serem atendidos, poderão ser executados mediante convênios com 

entidades, especializadas ou não.

ESTATUTO SOCIAL DA COOTES
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§3º - Os Fundos dispostos neste artigo são indivisíveis entre os associados, mesmo no caso 

da dissolução e liquidação da sociedade, observada a sua destinação legal.

§4º - Além dos Fundos obrigatórios previstos neste artigo, a Assembleia Geral poderá criar 

outros, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de 

formação, aplicação e liquidação.

§5º - As despesas administrativas serão rateadas entre os cooperados.

Art. 84 - As sobras líquidas apuradas no exercício, depois de deduzidas as taxas para os Fundos, 

serão rateadas entre os cooperados, em partes diretamente proporcionais às operações realizadas 

com a cooperativa no período, salvo deliberação diversa da Assembleia Geral.

Art. 85 - Os prejuízos de cada exercício apurados em Balanço, serão cobertos com o saldo do Fundo de Reserva.

Parágrafo Único - Quando o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir os prejuízos 

operacionais, estão serão rateados entre os cooperados, na razão direta das operações 

realizadas com a cooperativa.

CAPÍTulO Viii

dos livros e da Contabilidade

Art. 86 - A cooperativa deverá, além de outros, ter os seguintes livros:

§1º - Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente:

a) matrícula;

b) presença de cooperados nas Assembleias Gerais;

c) atas das Assembleias;

d) atas do Conselho de Administração;

e) atas do Conselho Fiscal.

§2º - autenticados pela autoridade competente:

a) livros fiscais;

b) livros contábeis.
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Parágrafo único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente 

numeradas.

Art. 87 - No Livro de Matrícula, os cooperados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, 

dele constando:

a) nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência dos cooperados;

b) data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão, eliminação ou exclusão;

c) a conte corrente das respectivas quotas-partes do capital social;

d) assinatura de duas testemunhas.

CAPÍTulO iX

da dissolução e liquidação

Art. 88 - A cooperativa se dissolverá de pleno direito:

a) quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados, totalizando o 

número mínimo exigido por lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade;

b) devido a alteração de sua forma jurídica;

c) pela redução do número mínimo de cooperados ou do capital social mínimo, se até a 

Assembleia Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não 

forem restabelecidos;

d) pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 89 - Quando a dissolução da cooperativa for deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária, 

esta nomeará um liquidante ou mais e um Conselho Fiscal de 03 (três) membros para proceder à 

liquidação, nos termos da legislação cooperativa.

§ 1º - A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuições, pode, em qualquer época, destituir 

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

§ 2º - O liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos da Legislação 

Cooperativista.

§ 3º - Se a dissolução da cooperativa não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no 

artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer cooperado.

ESTATUTO SOCIAL DA COOTES
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CAPÍTulO X

das disposições Gerais e Transitórias

Art. 90 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Assembleia Geral desta cooperativa, 

de acordo com a lei 5.764/71, a Lei Estadual 8.256/06 e os princípios doutrinários do Cooperativismo, 

ouvindo, sempre que necessário, o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado 

do Espírito Santo – OCB/ES.

Parágrafo único - A cooperativa somente poderá entrar em funcionamento após o registro 

na OCB/ES, conforme determinação do parágrafo único do artigo 4º, da Lei 8.257/2006, de 

18/01/2006, bem como do Decreto 1931-R, de 02/10/2007. 

      Vitória, 29 de Fevereiro de 2012.

Ruy Rocha Gusman 
Diretor Secretário

Helio Barroso dos Reis 
Diretor Presidente

Alceuleir Cardoso de Souza
Diretor Tesoureiro

Jovani Torres da Matta  
Diretor Vogal

Alexandre André Ciríaco 
Diretor Vogal

Alexandre Lacerda Rossoni
Advogado – OAB-ES 8303
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REGiMENTO iNTERNO (Ri) – dA COOPERATiVA dOS ORTOPEdiSTAS E TRAuMATOlOGiSTAS 

dO ESPÍRiTO SANTO - COOTES

O Conselho de Administração da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo 

- COOTES, devidamente assessorado pelo seu Conselho Técnico, com objetivo de adequar o Regi-

mento Interno atualmente vigente às alterações do Estatuto Social da Cooperativa, propõe o se-

guinte Regimento Interno - RI:

CAPÍTulO i

OBjETiVOS E fiNAlidAdES

Art. 1º - Este Regimento Interno tem por finalidade regulamentar o Estatuto Social da Cooperativa dos Orto-

pedistas e Traumatologistas do Espírito Santo (COOTES), disciplinando a forma de exercício das atividades, dos 

direitos e obrigações dos associados, a forma de prestação de serviços de assistência médica aos objetivos sociais 

e coletivos da cooperativa podendo ser alterado desde que obedecidas as normas legais e estatutárias;

§ 1º – Ao Conselho de Administração compete editar normas complementares ao pre-

sente Regimento;

§ 2º – Este Regimento poder ser alterado por deliberação do Conselho de Administração, desde 

que as alterações sejam aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros, e at-

endidas as normas estabelecidas do Estatuto Social;

Art. 2º - Ao Conselho de Administração cumpre observar, homologar e fazer cumprir o presente 

Regimento, com auxílio e assessoramento do Conselho Técnico;

§ 1º – No exercício de suas atribuições para apuração, processamento e recomendação de 

aplicação de penalidades aos médicos cooperados, o Conselho Técnico reger-se-á pelas normas 

instituídas no Estatuto Social da COOTES e neste Regimento Interno;

§ 2º – O Conselho Técnico assessorará o Conselho de Administração na verificação das condições 

e requisitos de admissão de cooperados, nas hipóteses de ocorrência de infração e/ou desre-

speito às normas de funcionamento da cooperativa, nos casos de indisciplina, de demissão, 

exclusão e eliminação de médico cooperado, devendo apresentar relatório conclusivo sobre as 

apurações realizadas em processo disciplinar interno;
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§ 3º – Quando o procedimento disciplinar indicar a existência de infrações de natureza 

econômica financeira, desvio de recursos ou qualquer outro prejuízo patrimonial à aval-

iação da repercussão dos fatos na cooperativa.

CAPÍTulO ii

dA AdMiNiSTRAçãO

Art. 3º – O Conselho de Administração é o órgão superior na hierarquia administrativa, sendo de sua 

competência privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de 

ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, 

do Estatuto Social, deste Regimento Interno e das recomendações da Assembléia Geral.

§ 1º – O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, todos cooperados 

no gozo de seus direitos sociais, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 2 (dois) 

anos, sendo obrigatória ao término de cada mandato, a renovação de, no mínimo, 1/3 (um 

terço) dos seus componentes.

§ 2º – O Conselho de Administração contém uma Diretoria Executiva com três diretores, com os 

títulos de Diretor-Presidente, Diretor-Secretário, Diretor-Tesoureiro, e 2 (dois) Conselheiros Vogais.

Art. 4º – Compete a Diretoria Executiva, dentro dos limites das Leis e deste Estatuto e atendidas as 

decisões ou recomendações da Assembléia Geral, executar as normas para cumprimento dos obje-

tivos da cooperativa.

Art. 5º – Dentre as competências da Diretoria Executiva, cabe ainda relatar anualmente as ativi-

dades desenvolvidas naquele exercício em periódico à se encaminhado aos cooperados para que se 

tenha ciência dos trabalhos realizados pela Diretoria naquele exercício.

Art. 6º – Anualmente a Assembleia Geral Ordinária conforme reza o Estatuto Social da COOTES em 

seu art. 38, inciso “IV” tratará da fixação dos honorários e da cédula de presença para os compo-

nentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Coordenadores das Unidades Hospitalares e 

Coordenadores dos Serviços Ortopédicos de Especialidades.

Art.7º – Na ausência de um dos Diretores Executivos por prazo inferior a 90 (noventa) dias, poderá 

er descontado de seu pró-labore os dias que correspondem aos dias de sua ausência. 

REGIMENTO INTERNO DA COOTES
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Parágrafo único - No encerramento do mês que se deu o fato, os membros da Diretoria Ex-

ecutiva se reunirão ordinariamente para avaliar se repassam ou não o respectivo valor para os 

Diretores que permaneceram desempenhando as atividades operacionais descritas no Estatuto 

Social da COOTES. 

CAPÍTulO iii

dOS COOPERAdOS E SuAS ATiVidAdES

Art. 8º - A admissão dos cooperados se dará na forma prevista no art. 3º, 4º e 5º do Estatuto 

Social, mediante comprovação das exigências ali enumeradas pelo Conselho Técnico;

§ 1º – Comprovadas as condições e requisitos de admissão, e com parecer favorável do Con-

selho Técnico, a Diretoria Administrativa deliberará sobre a admissão do cooperado, determi-

nando o cumprimento das formalidades subsequentes;

§ 2º – Se na ocasião do julgamento da proposta de ingresso do candidato que lograr parecer 

favorável do Conselho Técnico houver impossibilidade técnica da cooperativa para oferecer tra-

balho ao candidato, antes de deferir-lhe a matrícula deverá a Diretoria Executiva notificá-lo 

dando-lhe ciência desta circunstância e fixando prazo não superior a 15 (quinze) dias para que 

o mesmo possa optar pelo ingresso na cooperativa, importando o seu silêncio em negativa;

§ 3º – A Diretoria Executiva promoverá curso preparatório de ingresso aos novos cooperados, 

no qual estes receberão informações sobre a natureza jurídica do funcionamento da coopera-

tiva e os efeitos daí decorrentes, além de conhecimento sobre seus contratos e compromissos;

§ 4º – A participação no curso de cooperativismo é obrigatória aos novos cooperados e quesito 

para efetivar admissão na COOTES.

Art. 9º - Na forma da Lei nº 5764/71, excepcionalmente admite-se o ingresso de pessoas 

jurídicas como associado;

§ 1º – Para o ingresso, a pessoa jurídica deverá ter por objeto as mesmas atividades econômi-

cas que as demais pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos;

§ 2º – A proposta de ingresso da pessoa jurídica será analisada e julgada pelo Conselho Técnico 

e referenciada pelo Conselho de Administração. A proposta deverá estar acompanhada dos 
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documentos relacionados abaixo, devendo, também, prestar todas as informações que o Con-

selho de Administração da cooperativa julgar necessários:

a) cópia do contrato social e suas alterações ou consolidado;

b) cópia do cartão de inscrição do CNPJ;

c) faturamento dos últimos 12 meses (real e contábil);

d) balanço dos últimos três exercícios;

e) relação de bens da empresa;

f) certidões negativas de ônus fiscais;

g) ata da eleição do diretor clínico e Comissão de Ética, quando for o caso (vide Resolução 

CFM 1.657/2002);

§ 3º – A pessoa jurídica deve ser constituída exclusivamente por pessoas físicas cooperadas que 

já tenham concluído o período probatório de 24 (vinte e quatro) meses;

§ 4º – A representação da pessoa jurídica junto à cooperativa se fará por meio de pessoa natu-

ral especialmente designada, mediante instrumento específico que, nos casos em que houver 

mais de um representante, identificará os poderes de cada um, tendo apenas um deles poder 

de voto.

Art. 10 - No ato do registro do cooperado pessoa física ou jurídica, no Livro de Matrícula correspon-

dente, obriga-se este a subscrever e garantir a intregalização das quotas-partes do capital social 

subscritas, tudo na forma do Estatuto Social e deste Regimento;

§ 1º – O cooperado, ao ser admitido, obriga-se a integralizar suas quotas-partes de capital à 

vista, de uma só vez, ou em prestações mensais sucessivas e atualizadas, não superiores a 10 

(dez) meses, nos termos do Estatuto Social e deste Regimento e contribuir com as taxas de 

serviços e encargos operacionais que forem regularmente instituídos; 

§ 2º – O médico só poderá iniciar suas atividades como cooperado após subscrição regular de 

suas quotas-partes de capital e registro de sua adesão no Livro de Matrícula, com assinatura 

conjunta com a do Diretor-Presidente;

§ 3º – A quantidade de quotas-partes necessárias para subscrição e integralização e deter-

minada pelo Conselho de Administração para o exercício vigente é de, no mínimo, 10.000 

(dez mil) quotas-partes, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) correspondente a uma quota.
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Art. 11 - As quotas-partes poderão ser integralizadas das seguintes formas:

I – à vista, de uma só vez, através de cheque nominal ou boleto bancário com vencimentos após 

30 dias da assinatura do Livro de Matrícula;

II – em prestações mensais sucessivas e atualizadas, em até 10 (dez) meses, através de boletos 

bancários (incluídos custas bancárias), cheques ou ainda em espécie mensalmente.

III – o cooperado inadimplente com a integralização de suas quotas-partes terá o prazo de 30 

(trinta) dias, iniciando-se seu prazo no primeiro dia útil subsequente à data do recebimento da 

comunicação pelo cooperado, para providenciar a integralização das cotas-partes, na forma 

dos incisos I e II.

Art. 12 - São condições de ingresso e permanência no quadro social da cooperativa a todo médico 

associado:

I – subscrever e realizar quotas parte de capital nos termos deste Estatuto e contribuir com as 

taxas de serviços e encargos operacionais que forem regularmente instituídos;

II – não exercer atividade considerada prejudicial, concorrente, colidente ou em desacordo com 

os objetivos da cooperativa;

III – prestar serviços médicos na área de atuação da cooperativa e nos seus serviços próprios sempre 

que convocado, salvo quando regularmente afastado na forma do Estatuto Social e deste Regimento;

IV – manter atualizado o seu cadastro junto à cooperativa, informando os horários reais e seu 

local de trabalho para atendimento de usuários da COOTES, comunicando imediatamente à 

cooperativa qualquer alteração;

V – satisfazer pontualmente seus compromissos sociais, entre estes os de prestar atendimento 

médico quando solicitado pelos convenentes da assistência médica cooperativa;

VI – prestar à cooperativa os esclarecimentos que lhe forem solicitados, relacionados às suas 

atividades e demais condições que lhe facultaram associar-se e sobre todos os outros com-

preendidos como de interesse social;

VII – zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa, colocando os interesses da coletivi-

dade acima de seus interesses individuais;

VII – prestar serviços por intermédio da cooperativa dentro da especialidade em que nela estiver 

inscrito;

IX – utilizar-se dos foros internos da cooperativa para discutir todos e quaisquer assuntos de 

interesse da sociedade, evitando comprometer o bom nome da cooperativa em conflitos ex-

ternos;

X – manter situação regular perante o CRM-ES, a Previdência Social e o Município, apresentando 

comprovação sempre que solicitado;
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XI – não sublocar sua carga horária de trabalho;

XII – pagar na forma da Lei, do Estatuto Social e Regimento Interno da COOTES, as perdas apu-

radas no balanço do exercício se o fundo de reserva não for suficiente para cobri-las;

XIII – salvo em casos de absoluta força maior, requerer por escrito e previamente à Diretoria 

autorização para qualquer tipo de afastamento ou interrupção temporária de suas atividades 

por motivo de qualquer natureza, aguardando, exceto nos casos de doença, o deferimento ou 

não do seu pedido, sempre apreciado de acordo com as conveniências de interesse social;

XVI – cumprir rigorosamente as disposições de lei do Estatuto Social deste Regimento Interno 

e das deliberações adotadas pela cooperativa por meio dos seus órgãos sociais, em especial do 

Conselho de Administração, além de observar fielmente as disposições do Código de Ética Médica.

Art. 13 - No atendimento do usuário, sob pena de cometimento de infração ética e disciplinar, o 

cooperado se obriga a:

I – não solicitar do usuário, em qualquer hipótese, complementação de honorários ou qualquer 

tipo de pagamento;

II – não discriminar e/ou restringir o atendimento de usuários;

III – atender os pacientes e tomadores de serviços conforme as normas contratuais assumidas 

pela cooperativa junto à contratante e/ou estabelecidas através de circulares ou resoluções da 

Diretoria Executiva;

IV – não permitir a inclusão de registro de consultas e/ou procedimentos médicos daquelas que 

não forem realizadas pelo próprio cooperado;

V – não cobrar, receber ou oferecer vantagens ou remuneração por consultas, exames ou pro-

cedimentos realizados ou encaminhados;

VI – observar, rigorosamente, todos os critérios e exigências estatutárias.

Art. 14 - É terminantemente vedado ao cooperado a solicitação da participação de médicos não 

cooperados no atendimento a usuários da COOTES, salvo em situação de absoluta emergência e 

sem qualquer responsabilidade desta cooperativa.

Art. 15 - O cooperado é responsável legal pelo exercício profissional do seu horário predeterminado 

de trabalho cooperado;

Art. 16 - A realização dos plantões é da responsabilidade do médico escalado, inclusive no que 

se refere a providenciar o substituto no caso de impossibilidade de seu comparecimento (Inde-
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pendente do motivo que levará a faltar o plantão), não podendo o mesmo delegar a comunica-

ção para outros plantonistas ou para a COOTES;

§ 1º – O cooperado deverá notificar o coordenador da unidade hospitalar e ambulatorial a troca 

de plantão, salvo os casos excepcionais em que deu-se o fato em razão emergencial, mesmo 

assim deverá fazer a notificação o mais breve possível de modo a não prejudicar a prestação de 

serviços na Unidade Hospitalar;

§ 2º – Nos casos em que o cooperado faltar ao plantão sem providenciar substituto para a 

prestação do serviço, não receberá qualquer forma de remuneração por aquele serviço, sendo 

o referido valor do serviço repassado àqueles que realizaram o plantão cobrindo o colega aus-

ente naquele plantão, deverá ainda o faltante arcar com multa de valor igual ao que deveria 

ser recebido.

Art. 17 - O cooperado terá o direito a 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais junto à COO-

TES, caso haja disponibilidade de carga horária, e salvo interesse da cooperativa;

Parágrafo Único – O cooperado poderá possuir carga horária maior de trabalho semanal caso 

não haja cooperados em número ou interessados que preencham o efetivo necessário para a 

prestação dos serviços médicos contratados.

CAPÍTulO iV

dAS VAGAS PARA PRESTAçãO dE SERViçO

Art. 18 - Do preenchimento de vagas para prestação de serviços médicos em ortopedia e trauma-

tologia nas unidades hospitalares e ambulatoriais:

I – a disponibilidade de vaga dar-se-á por criação ou vacância ocasionada por demissão, ex-

clusão e eliminação ou remanejamento de cooperado;

II – a unidade hospitalar ou ambulatorial com disponibilidade de vaga de trabalho, por pri-

mazia, organizar-se-á realocando os cooperados respeitando-se o Art. 9º deste Regimen-

to. A prioridade de escolha dos horários disponíveis será do cooperado, na seguinte ordem:

a) antiguidade no serviço tendo-se como referência o relatório anual do coordenador;

b) lotado nos finais de semana, que inclui o período noturno da sexta-feira, sábado e domingo;

c) se encontra com carga horária menor que 24 (vinte e quatro) horas semanais de presta-

ção de serviços na referida unidade;
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d) se encontra com carga horária menor que 24 (vinte e quatro) horas semanais de presta-

ção de serviços cooperados;

e) antiguidade na COOTES, tendo-se como referência o Livro de Matrícula;

f) maior idade.

III – as vagas disponíveis remanescentes serão disponibilizadas em Assembleia Geral Ex-

traordinária convocada para esta finalidade, quando o cooperado poderá escolher a unidade, 

turno disponível, assim como o tipo de atendimento (Atendimento de Urgência e Emergência, 

Atenção Horizontal, Atendimento Ambulatorial, Cirurgia Eletiva e Apoio Interdisciplinar) dis-

ponível;

IV – a preferência de escolha das vagas remanescentes e disponíveis será do cooperado que 

obter maior pontuação na somatória dos itens abaixo (a+b+c+d):

a) tempo de associação na COOTES, em meses, multiplicado pelo coeficiente 0,2 (zero vír-

gula dois);

b) tempo de exercício profissional nas unidades hospitalares, em meses, multiplicado pelo 

coeficiente 2,0 (dois vírgula zero);

c) tempo de exercício profissional nas unidades hospitalares exclusivamente nos finais de se-

mana, em meses, multiplicado pelo coeficiente 1,0 (um vírgula zero). Se a metade da carga 

horária é realizada no final de semana, multiplica-se pelo coeficiente 0,5 (zero vírgula cinco). 

Entende-se final de semana o período noturno da sexta-feira, sábado e domingo;

d) tempo de exercício profissional no interior do Estado, em meses, multiplicado pelo co-

eficiente 1,5 (um vírgula cinco). Se a metade da carga horária é realizada na Grande Vitória, 

multiplica-se pelo coeficiente 1,0 (um vírgula zero);

e) inatividade maior que 6 (seis) meses sem justificativa multiplicado pelo coeficiente 0 (zero).

V – uma vez realizada a seleção e preenchida a vaga existente, será feita nova abertura de vaga 

e nova seleção para a vaga remanescente. Este processo dar-se-á enquanto houver candidatos 

interessados e disponibilidade de vagas de trabalho cooperado nas unidades hospitalares.

Art. 19 – Além dos cargos eletivos prescritos no Estatuto Social a COOTES poderá dispor de Coor-

denadores das Unidades Hospitalares e Coordenadores dos Serviços Ortopédicos de Especialidades

§ 1º - Os coordenadores serão indicados pelo Conselho de Administração e submetidos à ref-

erendo dos cooperados de cada serviço, com mandato de 02 (dois) anos idêntico ao Conselho 
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de Administração, tendo a ocorrência de sua indicação em até 60 (sessenta) dias após a eleição 

do Conselho de Administração;

§ 2º - Os coordenadores assim como a Diretoria Executiva, serão remunerados através de va-

lores definidos, anualmente, pela Assembléia Geral Ordinária, e entrarão em vigor, para efeito 

de pagamento, no mês seguinte ao da realização da mesma.

§ 3º - O Conselho Técnico, Conselho Fiscal e Vogais do Conselho de Administração serão remu-

nerados através de cédulas de presença com valor definido anualmente pela Assembleia Geral 

Ordinária;

Art. 20 - A organização funcional e gerenciamento das unidades hospitalares e ambulatoriais serão 

realizados pelos respectivos coordenadores;

§ 1º – O coordenador é cooperado alocado na instituição de saúde, que tem a atribuição de 

organizar os trabalhos, sendo responsável pela manutenção e evolução do mesmo, devendo 

discutir com o grupo as necessidades, eventos e outras formas de maior comprometimento 

com a gestão participativa;

§ 2º – O coordenador receberá percentual de produção cooperada para exercício do cargo, com 

valor determinado em Assembleia Geral Extraordinária.

Art. 21 - Ao Coordenador de Unidade Hospitalar e Ambulatorial cabe, entre outras, as seguintes 

atribuições:

§1º - Criar o Regimento Interno do serviço de ortopedia de cada unidade hospitalar:

a) depois de concluído, este regimento interno deverá ser enviado à COOTES para arquivo e dis-

ponibilizado aos cooperados do referido serviço ou quem dele tenha interesse participar.  

b) este regimento deverá revisto periodicamente, havendo, quando necessário, as devidas 

modificações de acordo com as particularidades daquele serviço.

§2º - Auxiliar o Conselho de Administração da COOTES e interessar-se permanentemente, pelo 

seu trabalho;
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§3º - Confecção de escala de trabalho;

§4º - Administração e ciência de substitutos de cooperados ausente;

§5º - Contribuir com os gestores hospitalares na avaliação e consultoria sobre instrumental 

cirúrgico e material de implante ortopédico;

§6º - Denunciar ao Conselho Técnico sobre perda e/ou danos ao patrimônio da cooperativa na 

unidade hospitalar;

§7º - Supervisionar condições do exercício digno e adequado do cooperado;

§8º - Propor ao Conselho de Administração alterações na estrutura organizacional da unidade hospitalar;

§9º - Promover a política de gestão da COOTES na direção das unidades hospitalares;

§10 - Apresentar ao Conselho de Administração, mensalmente, relatório de atividades do re-

spectivo hospital;

§11 - Analisar e avaliar os atendimentos prestados pelos cooperados e tratamentos contrata-

dos, visando controle de utilização, custo, qualidade, e se estão de acordo com os padrões e 

procedimentos estabelecidos pela cooperativa;

§12 - Comunicar e denunciar ao Conselho de Administração, por escrito e detalhadamente, as 

irregularidades praticadas por pacientes, cooperados, hospitais, clínicas, funcionários, serviços 

terceirizados contratados.

§13 - Realizar pelo menos semestralmente 01 sessão clinica/administrativa do serviço para discutir os 

casos clínicos, além de problemas e soluções administrativas para a melhoria do serviço.

a) esta sessão clinica tem por objetivo os seguintes propósitos: Aperfeiçoamento da equipe; 

Compartilhamento de casos complexos; Socialização do conhecimento técnico-científico; 

b) poderá esta sessão ter a participação de médicos de outros serviços que queiram aportar 

contribuição, bem como professores convidados;

REGIMENTO INTERNO DA COOTES



57

c) deverá esta reunião ser acompanhada de lista de presença com registro do tema abor-

dado com posterior encaminhamento a COOTES.

Art. 22 - À Diretoria Executiva compete, dentre as demais atribuições fixadas, organizar os serviços e 

distribuí-los ente os cooperados de acordo com os contratos obtidos e/ou intermediados pela COO-

TES, observados os princípios estabelecidos no Estatuto Social e neste Regimento.

Art. 23 - A ausência justificada, no horário de produção cooperada na unidade hospitalar ou am-

bulatorial de membros da Diretoria Executiva, no cumprimento de compromissos de interesse da 

cooperativa, não acarretará prejuízos da sua produção cooperada, atestado pela Diretoria Executiva.

Art. 24 - O Conselho de Administração poderá criar comitês e comissões especiais transitórios ou 

não, observadas as normas estabelecidas no Estatuto Social da COOTES, para estudar, planejar e 

coordenar a solução de questões específicas.

CAPÍTulO V

dO AfASTAMENTO TEMPORáRiO

Art. 25 - É direito do médico cooperado afastar-se temporariamente de suas atividades na coop-

erativa sem restrição de direitos, por motivo de doença pessoal, para aprimoramento profissional, 

ou atividades institucionais de interesse da COOTES, dede que atenda os requisitos e condições esta-

belecidas no Estatuto Social e neste Regimento;

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o afastado receberá qualquer remuneração.

Art. 26 - Para que o cooperado exerça seu direito ao afastamento temporário deverá apresentar, 

previamente, requerimento formal e expresso à Diretoria Executiva, registrando e comprovando a 

razão e o período previsto para o afastamento.

Parágrafo Único – Os casos omissos serão tratados pela Diretoria.

Art. 27 - O afastamento temporário poderá ser concedido por período de até 12 (doze) meses con-

tinuando o cooperado a fazer jus a todos os direitos previstos no Estatuto, desde que esteja em dia 

com seus deveres e obrigações perante a cooperativa;
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§1º – Excepcionalmente, e mediante requerimento devidamente fundamentado, a Diretoria 

Executiva poderá prorrogar o prazo de afastamento temporário do cooperado, por período a 

ser definido pela Diretoria

§2º – Em casos de vacância, deverá a Diretoria Executiva dar publicidade aos cooperados para 

que, no máximo em 7 (sete) dias, se manifestem pelo interesse de atuar naquele local pelo 

período previamente definido. 

CAPÍTulO Vi

dAS fORMAS dE dESliGAMENTO dOS COOPERAdOS

Art. 28 - São formas de desligamento do cooperado:

i – dEMiSSãO: Forma de desligamento voluntário que só ocorre a pedido do próprio cooperado, 

não podendo, portanto, ser negada. O requerimento de demissão será formulado ao Diretor-

Presidente sendo por este comunicado ao Conselho de Administração e Conselho Técnico para 

homologação, em sua primeira reunião, ocasião em que será lavrado termo de desligamento 

assinado pelo Diretor-Presidente e definido, na forma do Estatuto, o critério de resgate dos 

valores investidos no capital social da cooperativa;

ii – EliMiNAçãO: Penalidade máxima decorrente de penalidade aplicada, em sessão própria, 

pela Diretoria Administrativa, em virtude de infração cometida contra a lei, o Estatuto Social 

da cooperativa ou este Regimento Interno, que só acorrerá após regular procedimento admin-

istrativo devidamente instruído pelo Conselho Técnico, em que tiver sido assegurado pleno di-

reito de defesa ao médico cooperado. Os motivos que determinaram a aplicação da penalidade 

máxima deverão constar de termo a ser lavrado no livro de matrícula, devidamente assinado 

pelo presidente da cooperativa;

iii – EXCluSãO: Forma não punitiva de desligamento do associado que, sem cometer infração 

disciplinar, perde as condições de permanências na cooperativa;

Parágrafo Único – Os motivos que determinarem a aplicação da penalidade máxima de elimi-

nação deverão constar em termo a ser lavrado no Livro de Matrícula, devidamente assinado 

pelo Diretor-Presidente da cooperativa.
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Art. 29 – Ocorrendo qualquer das hipóteses de desligamento do cooperado, é assegurado o seu 

direito, na forma do Estatuto Social, à restituição do capital que integralizou relativo às cotas partes 

do capital que adquiriu quando do seu ingresso, assim como das sobras ou perdas que lhe tiverem 

sido atribuídas na forma estatutária.

Parágrafo único - A restituição só poderá ser paga e exigida após a aprovação, pela assembléia 

geral, do balanço do exercício em que ocorreu o desligamento do cooperado.

Art. 30 - Poderá, dentre outros motivos, ser ELIMINADO o cooperado que:

I – não cumprir os deveres e compromissos assumidos com a cooperativa, em especial os enu-

merados no art. 8º e no parágrafo 1º do art. 14º do Estatuto social da COOTES;

II – vier a exercer qualquer atividade considerada concorrente, colidente ou em desacordo com 

os objetivos da COOTES;

III – houver levado a cooperativa à prática de atos judiciais causados por sua ação ilícita ou 

omissão;

IV – deixar de exercer sem justo motivo e autorização formal, na área territorial de ação da 

cooperativa, a atividade que lhe facultou associar-se;

V – divulgar informações sigilosas ou inverídicas que possam causar prejuízo à cooperativa;

VI – cobrar diretamente do usuário por ele atendido importância de qualquer natureza pela 

realização de procedimentos médicos e ou serviços de apoio diagnóstico e terapêutico previstos 

nos contratos celebrados;

VII – for condenado em processo criminal por ato praticado no exercício da medicina, por inf-

ração ética com penalidade aplicada pelo Conselho Regional de Medicina, ou condenado civil-

mente quando em confronto com cooperativa;

VIII – recusar o atendimento ao usuário sem justificativa;

IX – dificultar o atendimento ao usuário em seu local de atuação;

X – lesar a cooperativa pela prática de ato ilícito em benefício próprio ou de terceiros;

XI – cometer reiterada e reincidentemente infrações consideradas leves;

XII – por não retornar às suas atividades após lapso temporal de afastamento devidamente 

autorizado na forma do art. 7º parágrafo 1º, 2º e 3º do Estatuto Social

§ 1º – A eliminação em virtude de caracterização do inciso XII deste artigo só se dará após apuração 

em processo interno de natureza não disciplinar, de competência do Conselho Técnico, em que fiquem 
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devidamente comprovadas as condições previstas no Estatuto Social e neste Regimento, asseguran-

do-se direito de manifestação ao cooperado;

§ 2º – Mesmo sem natureza disciplinar, o procedimento de apuração das hipóteses de eliminação 

determinadas pelo inciso XII deste artigo, se sujeita a processo interno simplificado, aplicando-se ao 

mesmo, no que couberem, as regras procedimentais deste Regimento.

Art. 31 – A EXCLUSÃO do cooperado ocorrerá:

I – por morte da pessoa física;

II – por incapacidade civil não suprida;

III – por dissolução da pessoa jurídica;

IV – por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa.

CAPÍTulO Vii

dA ATiVidAdE PREjudiCiAl Ou COlidENTE COM OS OBjETiVOS dA COOPERATiVA

Art. 32 - Para fins do disposto no Estatuto Social, considera-se atividade prejudicial ou colidente 

com os objetivos da cooperativa, de forma exemplificativa, podendo existir outras a serem avaliadas 

pelo Conselho de Administração:

a) não observar disposições da Lei, do Estatuto, deste Regimento e das deliberações da 

cooperativa;

b) recusar ou dificultar o atendimento a paciente, sem justificativa;

c) deixar de cumprir, no que lhe caiba, os termos dos contratos assinados em seu nome pela 

cooperativa;

d) divulgar informações sigilosas ou inverídicas que possam causar prejuízo à cooperativa;

e) Cobrar indevidamente do usuário por ele atendido, infringindo as normas deste regi-

mento interno;

f) for condenado em processo criminal, por ato praticado no exercício da medicina;

g) danificar o patrimônio da COOTES;

h) acobertar ou participar de qualquer forma de fraude contra a cooperativa;

i) cobrar da COOTES honorários por ato médico que não tenha realizado;

j) prestar informações falsas em documentos relativos a COOTES, visando satisfazer inter-

esse próprio ou de outrem;

k) indicar e ou solicitar exames de investigação diagnóstica e de procedimentos para fa-

vorecer terceiros cooperado ou não;
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l) dolosamente, vier a prestar serviços, em nome da COOTES, a não conveniados ou 

contratantes.

m) ter conduta incompatível com a ética, a moral e os bons costumes nas dependências 

da COOTES ou nos locais onde exercer a medicina, como hospitais, clínicas e consultórios;

n) agredir, física ou moralmente, membros dos órgãos de administração ou funcionários da COOTES;

o) delegar o atendimento de pacientes nas urgências e emergências para outros colegas 

não cooperados o fazerem em seu nome;

CAPÍTulO Viii

dAS PENAlidAdES diSCiPliNARES

Art. 33 - O médico cooperado, independente de quando se deu sua admissão, que agir de forma 

contrária à Lei Cooperativista, ao Código de Ética Medica, ao presente Regimento Interno, ao Regi-

mento Interno do Serviço, ao Estatuto Social, e das demais deliberações dos Órgãos Sociais da COO-

TES poderá sofrer as seguintes penalidades:

a) AdVERTÊNCiA escrita;

b) CENSuRA verbal na presença do Conselho Técnico;

c) SuSPENSãO de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias;

d) SuSPENSãO de 90 (noventa) dias a 180 (cento e oitenta) dias;

e) EliMiNAçãO.

Art. 34 – Poderá ser aplicada a penalidade de Advertência nos seguintes casos:

a) deixar de subscrever e realizar quotas parte de capital nos termos deste Estatuto ou con-

tribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem regularmente instituídos;

b) deixar de manter atualizado o seu cadastro junto à cooperativa, informando os horários 

reais e seu local de trabalho;

c) deixar de satisfazer pontualmente seus compromissos sociais, entre estes os de prestar at-

endimento médico quando solicitado pelos convenentes da assistência médica cooperativa;

d) prejudicar o patrimônio moral e material da cooperativa, colocando os interesses individuais 

em primeiro lugar;

e) utilizar-se dos foros externos aos da cooperativa para discutir assuntos de interesse da socie-

dade, comprometendo o bom nome da cooperativa em conflitos externos;

f) sublocar sua carga horária de trabalho;

g) deixar de levar ao conhecimento do Conselho de Administração, Conselho Técnico, ou Conselho 

Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a lei, e o Estatuto;
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h) deixar de atender os doentes e tomadores de serviços conforme as normas contratuais as-

sumidas pela cooperativa junto à contratante e/ou estabelecidas através de circulares ou res-

oluções da Diretoria Executiva;

i) chegar atrasado injustificadamente ao início do plantão sem previa comunicação ao planto-

nista responsável antecessor;

j) quaisquer outras infrações estatutárias, legais ou do código de ética médica que não se tenha 

estabelecido pena mais grave.

Art. 35 – Poderá ser aplicada a penalidade de Censura nos seguintes casos:

a) sempre que houver reincidência da infração descrita como Advertência;

b) discriminar e/ou restringir o atendimento de usuários;

c) ser conivente com a inclusão de registro de procedimentos médicos que não forem realizadas 

pelo próprio cooperado;

d) receber ou oferecer vantagens ou remuneração por exames, plantões ou procedimentos 

realizados ou encaminhados;

e) faltar ao Plantão, sem justificativa e comunicado antecipado a Diretoria;

f) ausentar-se da unidade de saúde, deixando-a descoberta de atendimento ortopédica;

Art. 36 – Poderá ser aplicada a penalidade de Suspensão de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias nos se-

guintes casos:

a) sempre que houver reincidência da infração que esteja descrita como Censura;

b) sempre que houver reincidência da infração que esteja descrita como Advertência por mais 

de duas vezes continuada;

c) deixar de prestar a cooperativa quaisquer esclarecimentos sobre o trabalho que esta lhe 

tenha viabilizado;

d) deixar de satisfazer pontualmente seus compromissos financeiros com a cooperativa, inclu-

sive o de integralizar as quotas-partes do capital social, nos termos do Estatuto;

e) solicitar a participação de médicos não cooperados à COOTES na sua substituição de presta-

ção de serviço nas unidades hospitalares;

Art. 37 – Poderá ser aplicada a penalidade de Suspensão de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) 

dias nos seguintes casos:

a) sempre que houver 1ª reincidência da infração que esteja descrita como Suspensão;

b) exercer qualquer atividade contrária, prejudicial ou que colida aos objetivos sociais da coop-

erativa, que traga prejuízos financeiros ou morais a cooperativa.
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Art. 38 – Poderá ser aplicada a penalidade de Eliminação nos seguintes casos:

a) sempre que houver 2ª reincidência da infração que esteja descrita como Suspensão; 

b) exercer atividade considerada concorrente, colidente ou em desacordo com os objeti-

vos da cooperativa

c) tenha sido condenado em ação penal pública ou privada, transitada em julgado, por crime de 

relevante repercussão social;

d) houver levado a cooperativa a responder ação judicial por ato que tenha praticado com dolo 

ou culpa;

e) utilizar-se de meios ilícitos, fraudulentos ou de simulação, visando a aumentar seus ganhos 

financeiros, em detrimento dos demais cooperados;

f) for condenado em processo criminal por ato praticado no exercício da medicina, por infração 

ética com penalidade aplicada pelo CRM, ou condenado civilmente quando em confronto com 

a cooperativa;

g) divulgar informações relevantes, sigilosas ou inverídicas sobre a cooperativa;

h) vier a exercer qualquer atividade prejudicial, concorrente, colidente ou em desacordo com as 

atividades e objetivos da cooperativa; definidos pelo Regimento Interno da COOTES;

i) solicitar do usuário, em qualquer hipótese, complementação de honorários ou qualquer tipo 

de pagamento;

j) for condenado em processo criminal ou ético por ato praticado no exercício da Medicina, ou 

cível, quando em confronto com a cooperativa;

k) deixar de produzir por período igual ou superior a seis meses de forma continuada;

Art. 39 - Considera-se reincidente para os efeitos deste Regimento Interno, o conceito utilizado 

pelo código penal brasileiro.

Art. 40 - Quando se tratar de infração ao Código de Ética Médica, obriga-se o Conselho de Administração 

a encaminhar cópia ao Conselho Regional de Medicina no prazo de até 15 (quinze) dias após a data da 

reunião do Conselho de Administração que teve ciência dos termos de acusação.

Parágrafo único - A devida comunicação da infração cometida pelo cooperado, não o isentam 

das responsabilidades como cooperado, estando portanto também sujeito às medidas admin-

istrativas da COOTES. 

Art. 41 – Todas as penalidade serão propostas em relatório circunstanciado pelo Conselho Técnico 

ao Conselho de Administração que é competente para a respectiva aplicação.
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Art. 42 – Poderá ainda o Conselho Técnico recomendar ao Conselho de Administração que seja ao 

cooperado infrator, aplicada multa, cumulativamente com a outra pena igualmente cabível, nos 

casos de infrações repetidas, variando de 10% (dez por cento) do valor de um vínculo até 100% (cem 

por cento) de seu valor, de acordo com o grau da infração.

Parágrafo único - Nos casos em que a infração seja a falta de plantão injustificada, além do 

não pagamento do valor correspondente ao plantão, será aplicada multa no mesmo valor da 

hora não trabalhada. 

CAPÍTulO iX

dO PROCESSO iNTERNO E diSCiPliNAR

Art. 43 - Verificada a inexistência de produção médica, a interrupção da atividade médica na coop-

erativa ou ainda o afastamento além do prazo autorizado pela cooperativa pelo médico cooperado, 

sem razão legal ou estatutária que justifique os setores internos da COOTES, proceder-se-á com a 

imediata comunicação ao Conselho Técnico para fins de apuração em processo interno simplificado;

§ 1º – Recebida a comunicação de que trata o caput do artigo, o Conselho Técnico determinará 

a notificação do cooperado a fim de que o mesmo tome conhecimento do fato e justifique, 

querendo, o ocorrido;

§ 2º – Ao cooperado é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que, com-

provadamente, tiver recebido a notificação, para apresentar suas alegações;

§ 3º – Caso o cooperado não seja encontrado em seu endereço constante do cadastro de coop-

erados da COOTES, será notificado mediante publicação de edital em jornal de circulação local, 

por duas vezes, com espaço mínimo de 5 (cinco) dias entre cada uma das publicações, sendo-

lhe, nesta hipótese, assegurado o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação;

§ 4º – Ouvido ou não o cooperado, tendo este se manifestado ou não, o Conselho Técnico encamin-

hará relatório ao Conselho de Administração com o resultado das suas apurações, confirmando ou 

não a caracterização da hipótese da eliminação do cooperado indicando o fundamento da eliminação;

§ 5º – Ao Conselho de Administração compete confirmar a hipótese de eliminação do coop-

erado, que perde a condição de associado, devendo determinar imediatamente aos setores 

financeiros e contábeis da cooperativa a apuração dos haveres do cooperado excluído para, em 

REGIMENTO INTERNO DA COOTES



65

seguida, deliberar sobre a restituição dos créditos que forem apurados, cujo pagamento só se 

dará após a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária em que for aprovado o balanço 

do exercício que se deu a exclusão;

§ 6º – Da eliminação não cabe recurso à Assembleia Geral de Cooperados.

Art. 44 – As representações ou denúncias contra médico cooperado poderão ser formuladas por qual-

quer pessoa interessada, inclusive pelos membros dos órgãos sociais da COOTES e seus colaboradores, 

e deverão ser apresentadas por escrito, de preferência acompanhadas de prova ou princípio de prova, e 

encaminhadas por quem as receber, imediatamente, a Diretoria Executiva. 

Art. 45 – As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a iden-

tificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo único - Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito 

penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

Art. 46 – Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação das penalidades previstas nos artigos 34, 35, 36, 37 e 38 deste regimento interno;

III - instauração de processo disciplinar. 

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo 

ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 

Art. 47 – Sempre que o ilícito praticado pelo cooperado ensejar a imposição de penalidade de sus-

pensão por mais de 30 (trinta) dias, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

do Afastamento Preventivo

Art. 48 – Como medida cautelar e a fim de que o cooperado não venha a influir na apuração da 

irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afasta-

mento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão 

os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 
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Art. 49 – O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de cooperado 

por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 

cargo em que se encontre investido. 

Art. 50 – O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três cooperados estáveis 

designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser 

ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível. 

§ 1o - A Comissão terá como secretário cooperado designado pelo seu presidente, podendo a 

indicação recair em um de seus membros. 

§ 2o - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou 

parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.   

Art. 51 – A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o 

sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 

Parágrafo único - As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 

Art. 52 – O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

III - julgamento. 

Art. 53 – O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados 

da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, 

quando as circunstâncias o exigirem. 

Parágrafo único - As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar 

as deliberações adotadas. 

do inquérito 

Art. 54 – O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 

ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
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Art. 55 – Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. 

Parágrafo único - Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitu-

lada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Conselho Re-

gional de Medicina (CRM-ES), independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 

Art. 56 – Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 

investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando ne-

cessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

Art. 57 – É assegurado ao cooperado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por 

intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e 

formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

§ 1o-  O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, 

meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2o- Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato inde-

pender de conhecimento especial de perito. 

Art. 58 – As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente 

da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. 

Art. 59 – O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo permitido à 

testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1o - As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 2o - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acarea-

ção entre os depoentes. 

Art. 60 – Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusa-

do, observados os procedimentos previstos nos arts. 58 e 59. 

§ 1o - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que 

divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 



68

§ 2o - O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição 

das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, 

porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. 

Art. 61 – Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à auto-

ridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo 

menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único - O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apen-

so ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. 

Art. 62 – Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do cooperado, com a especifi-

cação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 

§ 1o - O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar 

defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na cooperativa.

§ 2o - Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3o -  O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indis-

pensáveis. 

§ 4o - No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa 

contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, 

com a assinatura de (2) duas testemunhas. 

Art. 63 – O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde 

poderá ser encontrado. 

Art. 64 – Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Espírito Santo e por carta para seu endereço de residência, para apresentar defesa. 

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a par-

tir da última publicação do edital. 

Art. 65 – Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.
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§ 1o - A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

§ 2o - Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um 

cooperado como defensor dativo, que deverá ser cooperado em dia com suas obrigações sociais. 

Art. 66 – Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 

principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 

§ 1o - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do cooperado. 

§ 2o - Reconhecida a responsabilidade do cooperado, a comissão indicará o dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 67 – O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que deter-

minou a sua instauração, para julgamento. 

do julgamento 

Art. 68 – No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 

proferirá a sua decisão.

§ 1o - Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, 

este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

§ 2o - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autori-

dade competente para a imposição da pena mais grave. 

§ 3o - Reconhecida pela comissão a inocência do cooperado, a autoridade instauradora do pro-

cesso determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. 

Art. 69 – O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. 

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade jul-

gadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o cooperado 

de responsabilidade. 
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Art. 70 – Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do 

processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no 

mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. 

Parágrafo único - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 

Art. 71 – Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do 

fato nos assentamentos individuais do cooperado. 

Art. 72 – Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao 

Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) para instauração da ação penal.

Art. 73 – O cooperado que responder a processo disciplinar só poderá ser eliminado, após a con-

clusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 

Art. 74 – Serão assegurados transporte aos membros da comissão e ao secretário, quando 

obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao 

esclarecimento dos fatos.

da Revisão do Processo

Art. 75 – O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando 

se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inad-

equação da penalidade aplicada. 

§ 1o - Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do cooperado, qualquer pessoa 

da família poderá requerer a revisão do processo. 

§ 2o - No caso de incapacidade mental do cooperado, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 

Art. 76 – No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 

Art. 77 – A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, 

que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. 

Art. 78 – O requerimento de revisão do processo será dirigido ao presidente da cooperativa. 
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Parágrafo único - Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição 

de comissão, na forma do art. 50. 

Art. 79 – A revisão correrá em apenso ao processo originário. 

Parágrafo único - Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas 

e inquirição das testemunhas que arrolar. 

Art. 80 – A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 

Art. 81 – Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimen-

tos próprios da comissão do processo disciplinar. 

Art. 82 – O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no 

curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

Art. 83 – Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabel-

ecendo-se todos os direitos do cooperado. 

§ 1º – Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 

§ 2º – Eventual engano na indicação inicial dos dispositivos infringidos não acarreta a nu-

lidade do procedimento devendo a correção ser feita no Relatório Final de acordo com as 

provas produzidas;

§ 3º – Se a representação ou denúncia for apresentada pelo próprio Diretor-Secretário, será 

esta encaminhada ao Diretor-Presidente para encaminhamento ou não ao Conselho Técnico.

§ 4º – Se por ventura houver divergência de parecer entre o Conselho Técnico e a Diretoria Ex-

ecutiva a decisão será feita em assembleia geral extraordinária.

Art. 84 - A representação deverá ser apresentada mediante documento escrito e assinado pelo 

representante contendo, preferencialmente:

a) nome e qualificação do representante;

b) nome e qualificação do representado;

c) descrição circunstanciada do fato.
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§ 1º - O processo disciplinar deverá tramitar em sigilo, até o seu término, assegurando ao rep-

resentado amplo direito de defesa, podendo inclusive acompanhar pessoalmente o processo 

em todos os seus termos.

§ 2º - Só terá acesso às informações constante do processo disciplinar as partes, seus defen-

sores e a autoridade judiciária competente.

CAPÍTulO X

dO RECEBiMENTO dOS HONORáRiOS

Art. 85 - O trabalho contratado a cooperativa será pautado na disponibilidade de cooperado para 

executá-lo em espaço definido pela instituição contratante.

Art. 86 – Os valores referentes à produção dos cooperados nos contratos em que estes atuam, 

serão recebidos pela cooperativa e por ela repassados aos mesmos, após efetuados os descontos 

legais e obrigatórios previstos no Estatuto Social e/ou estabelecidos através de deliberações da As-

sembléia Geral e resoluções do Conselho de Administração.

§1º - O repasse das produções aos cooperados, somente serão efetuados após o recebimento 

dos valores pagos pelos contratantes;

§2º - Para cobertura dos dispêndios correntes da cooperativa, será deduzida da produção bruta 

mensal dos cooperados, taxa de administração no percentual de 5% (cinco por cento), além de 

tributos decorrentes da atividade.

CAPÍTulO Xi

dO fATES – fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Art. 87 – Em atenção ao Art. 83, inciso II do Estatuto Social e a disposição da Lei 5.764/71, a coop-

erativa manterá o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social com o objetivo de promover a 

Assistência Social e o crescimento técnico, cooperativista e científico de seus associados e dependen-

tes legais e funcionários.

Art. 88 – O FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EDUCACIONAL E SOCIAL (FATES) segundo o Art. 83 do 

Estatuto Social da COOTES é um fundo não divisível entre os cooperados, constituído pela Coopera-
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tiva com a finalidade de prestar amparo aos cooperados, aos seus dependentes legais e aos fun-

cionários da cooperativa, bem como para prover recursos destinados à realização de atividades de 

incremento técnico, educacional e social dirigidas aos mesmos.

§1º - Além do previsto neste regimento interno, a aplicação do FATES poderá ser disciplinada 

em normas complementares baixadas pelo Conselho de Administração, que complementarão 

este regimento.

§2º - O FATES será constituído por recursos oriundos do desconto do percentual de 5 % 

(cinco por cento) das sobras de cada exercício financeiro da Cooperativa, por resultados de 

operações da COOTES com não associados.

§3º - O FATES será regido pelas disposições constantes neste Regimento, e terá como beneficiários:

a) os cooperados que estejam em pleno gozo dos seus direitos e operando efetivamente com a 

COOTES, que não tenham sofrido processo punitivo de qualquer natureza nos últimos 24 (vinte e 

quatro) meses, com exceção daqueles cooperados afastados por incapacidade comprovada, pelo 

período permitido no Estatuto Social e previamente autorizado pelo Conselho de Administração.

b) os cooperados recém admitidos após 12 (doze) meses de sua admissão e de efetivo ex-

ercício como cooperado;

c) os funcionários da cooperativa, devidamente registrados como tal.

§4º - O FATES também servirá como fonte para apoiar as atividades de desenvolvimento científico 

promovidas por associações médicas na área de ação da Cooperativa ou fora da área de ação. A 

contribuição será a critério do Conselho de Administração da COOTES.

§5º - Os recursos do FATES devem ser utilizados para a realização de cursos e participação em even-

tos promovidos pela COOTES ou outra entidade que tenha relação com objeto da cooperativa, bem 

como para treinamento de dirigentes, cooperados e funcionários, atividades estas que sejam con-

sideradas relevantes para a cooperativa.

§6º - O montante de recursos destinados a estas atividades será definido pelo Conselho de Administração.

§7º - A liberação de recursos do FATES nos casos contemplados nos artigos anteriores só se dará 

após análise pelo Conselho de Administração, que exclusivamente avaliará o saldo de recursos dis-

poníveis no fundo e proferirá decisão do montante a ser utilizado.
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CAPÍTulO Xii

dAS diSPOSiçÕES fiNAiS

Art. 89 – Os casos omissos a este Regimento Interno serão resolvidos por decisão da Diretoria Ex-

ecutiva, sempre em conformidade com a Lei Federal nº 5.764/71 e do Estatuto Social.

Art. 90 – Na análise da omissão, o Conselho de Administração deverá servir-se da analogia, dos usos 

e costumes, das regras de trato social, dos princípios gerais de direito, a fim de dar-lhe solução mais 

conveniente aos interesses do Quadro Social da COOTES

Art. 91 – A Assembleia Geral decidirá a questão em caráter final e definitivo, se por ventura a Dire-

toria Executiva não obtiver êxito na solução dos casos omissos a este Regimento Interno.

Art. 92 – Todas as resoluções e decisões do Conselho Administrativo, tomadas posteriores à aprova-

ção deste Regimento Interno, desde que ratificadas pela Assembléia Geral, também são considera-

dos dispositivos inerentes ao fiel cumprimento deste instrumento de regulamentação e normatiza-

ção das ações institucionais e atividades operacionais da COOTES.

Vitória, 29 de Fevereiro de 2012.

REGIMENTO INTERNO DA COOTES

Ruy Rocha Gusman 
Diretor Secretário

Helio Barroso dos Reis 
Diretor Presidente

Alceuleir Cardoso de Souza
Diretor Tesoureiro

Jovani Torres da Matta  
Diretor Vogal

Alexandre André Ciríaco 
Diretor Vogal

Alexandre Lacerda Rossoni
Advogado – OAB-ES 8303
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anúncio

Depois da gente, 
é difícil encontrar 
alguém com 18 anos 
que saiba defender tão 
bem os seus direitos.

A COOTES é uma cooperativa que 

abraça os melhores profissionais das 

áreas de ortopedia e traumatologia 

do Estado e sua função é garantir o 

bom funcionamento das instituições 

que compõem o serviço público de 

saúde do Espírito Santo. A serviço da 

Secretaria de Saúde do Estado desde 

1997, a COOTES é responsável por 300 

mil procedimentos por ano e hoje 

conta com mais de 240 profissionais 

vinculados, que prestam serviço em 

vários hospitais do Espírito Santo.

Cooperativa dos Ortopedistas
e Traumatologistas do Estado
do Espírito Santo


