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6. POLÍTICA DO FATES 
 
O FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) é constituído conforme 
estabelece o Estatuto Social, além da possibilidade de destinações adicionais das sobras 
líquidas, mediante a aprovação da Assembleia Geral. 

 
O Conselho de Administração poderá utilizá-lo nos seguintes casos, desde que aprovado pela 
Assembleia Geral: 

 
6.1 Utilização 

 
a) Concessão do Auxílio Funeral, conforme política da COGEM; 

 
b) Bolsa de estudos para funcionários; 

 
c) Participação de funcionários, estagiários e conselheiros em cursos, treinamentos, 
seminários e congressos; 

 
d) Brindes e prêmios diversos para associados; 

 
e) Brindes para colaboradores da Cooperativa; 

 
f) Material para divulgação, comunicação e marketing da Cooperativa como jornais, 
informativos, extratos, cartazes, site e outros; 

 
g) Patrocínios de Projetos Sociais, Culturais e de Lazer, conforme política da COGEM; 

 
h) Concessão de reembolsos aos associados, conforme a política COGEM Saudável; 

 
i) E outras aplicações específicas, desde que atendidos aos normativos e legislação 
vigentes. 

 
6.2 Prestação de contas 

 
A Cooperativa deverá divulgar anualmente a todos os associados, a aplicação do FATES 
no ano anterior demonstrando o saldo inicial, as entradas, as saídas e o saldo final do 
exercício. 

 
6.3 Atos não cooperativos 

 
São considerados atos não cooperativos aqueles praticados pela Cooperativa com 
terceiros que não sejam associados à Cogem, e que não tenham relação com as 
operações da Cogem com os seus associados, previstas no estatuto social. 
Devem ser considerados atos não cooperativos: o resultado obtido com a venda de 
imóveis, móveis, equipamentos de informática, utensílios diversos de propriedade da 
Cooperativa. 
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O resultado destas vendas deve ser contabilizado na conta do FATES, não devendo ser 
destinado para a conta de resultado da Cooperativa. 
O resultado dos rendimentos da aplicação financeira é tratado como ato cooperativo nas 
Cooperativas de Crédito. 


