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2. QUADRO SOCIAL: admissão, demissão, eliminação e exclusão 
 

2.1 Admissão 

a) Serão admitidos como associados somente os funcionários contratados em regime CLT 
da própria Cooperativa e das empresas conveniadas, não podendo se associar 
estagiários, terceiros e prestadores de serviço. 

b) O ingresso e a permanência no quadro social da Cooperativa serão exclusivos para 
maiores de 18 anos, desde que concordem e preencham as condições legais, estatutárias 
e regimentais. Não serão aceitos menores de 18 anos, assistidos ou emancipados pelos 
pais ou responsáveis. 

 
c) Para ser admitido, o proponente deverá apresentar o formulário “proposta de admissão” 
preenchido e assinado – modelo anexo a este regimento interno. 

 
d) Para adquirir a qualidade de associado, o interessado deve: 

   Ter sua proposta de admissão aprovada pelo analista de crédito em conjunto com o 
supervisor administrativo. 

 
   Subscrever e integralizar o número de quotas-partes de capital que lhe corresponder 
nos termos e condições deste regimento e do estatuto. 

 
e) O Órgão da Administração deverá recusar a admissão de candidato a associado quando 
não atender aos requisitos básicos de ingresso e de permanência no quadro social, e em 
especial quando possuir débitos não liquidados integralmente com a Cooperativa, ou que 
tenha ingressado com ação judicial contra a Cooperativa, ou que tenha sido excluído do 
quadro social pelo Conselho de Administração devido à falta grave. 

 
f) Uma vez cumpridas todas as disposições anteriores, o novo associado adquire todos 
os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes de lei, do estatuto, deste 
regimento e das deliberações tomadas pela Administração da Cooperativa. 

 
2.2 Demissão 

a) O associado poderá demitir-se da Cooperativa quando quiser, devendo enviar seu pedido 
por escrito citando os motivos. 

 
b) O requerimento deverá ser dirigido à Cooperativa, que o submeterá ao Órgão da 
Administração. 

 
c) Na data da demissão, o associado deverá ter liquidado todas as operações de crédito e 
deixará de ter acesso a todos os serviços, produtos, benefícios, campanhas e promoções 
oferecidos pela COGEM. 

 
d) A devolução do capital depositado deverá obedecer às normas do estatuto social, 
observadas as seguintes condições definidas pelo Conselho de Administração: 

 

Quadro Social Aprovação: 26/09/2019 Vigência: 01/10/2019 Página 1 de 2 



QUADRO SOCIAL 

 

 
 

  O resgate do capital será feito a partir do mês seguinte ao do pedido de demissão, sendo 
em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, através de crédito em conta corrente do 
associado demitido. 

 
  O associado que possuir alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave poderá 
resgatar o capital em parcela única, mediante a comprovação do seu estado através de 
laudo ou perícia médica e do parecer do RH da empresa, e atendidas as demais 
condições previstas neste regulamento. 

 
 O valor da parcela mensal de resgate do capital não poderá ser inferior a R$ 200,00 
(duzentos reais), o que significa que dependendo do saldo de capital, o número de 
parcelas mensais será inferior ao definido nesta política. 

 
e) Os juros ao capital relativos ao exercício anterior devidos aos associados demitidos 
serão pagos ou creditados na mesma data dos associados ativos, e os juros do exercício 
corrente serão pagos junto com a última parcela do resgate. 

 
f) Os pedidos de demissão deverão ser aprovados pelo analista de crédito em conjunto com 
o supervisor administrativo. 

 
g) O associado que pediu demissão da Cooperativa poderá retornar a sociedade somente 
após o resgate da última parcela do capital, desde que preencha as condições 
estabelecidas para a admissão definidas no estatuto e neste regimento. 

 
2.3 Eliminação e exclusão 

 
a) Os motivos, bem como os procedimentos para eliminação e exclusão de associados 
estão definidos no estatuto social. 

 
b) O Conselho de Administração poderá proceder o resgate do capital integralizado em uma 
única parcela no mês em que ocorrer a eliminação ou a exclusão, acrescido dos juros ao 
capital devidos ao associado. 

 
c) As fichas de exclusão deverão ser validadas pelo supervisor administrativo. 

 
d) No caso de falecimento do associado, que após o encontro de contas – capital x 
empréstimo, resultar em saldo credor, o valor será pago aos herdeiros mediante a 
apresentação da certidão PIS / PASEP / FGTS emitida pela Previdência Social ou a 
apresentação do inventário ou arrolamento, com suas primeiras declarações. Se nestas o 
valor estiver declarado e for apresentada a divisão, a Cooperativa poderá proceder a 
devolução do saldo credor ou diretamente a cada sucessor, ou indiretamente ao 
inventariante, que deve prestar contas aos demais. 
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