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PROCESSO ELEITORAL  

EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL 
 
 
O presente extrato tem por objetivo geral dar publicidade e transparência na organização e 

a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de 

Administração, em total consonância com o Estatuto Social vigente, aprovado na assembleia 

geral extraordinária de 01/09/2018, registrado na Junta Comercial do Espírito Santo sob 

20192191152 e em consonância à legislação vigente aplicável. 

 

 
REQUISITOS E EXIGIBILIDADE PARA CANDIDATURA E OCUPAÇÃO 

DOS  CARGOS DE CONSELHEIROS 
 
Art. 34 - Fica impedido de votar e ser votado o associado que: 
 
I - tenha sido admitido após a convocação da Assembleia; 
 
II - seja ou tenha sido empregado da Cooperativa até a aprovação, pela Assembleia Geral, 
das contas do semestre em que deixou as funções; e 
 
III - os menores entre 16 e 18 anos de idade. 
 
Parágrafo Único - Ficam impedidos de votar e serem votados os constantes do artigo 4º, 
parágrafo único, incisos I, II, III e VII, deste Estatuto. 

 

Art. 4º – Poderão associar-se à Cooperativa todos aqueles que, tendo livre disposição de pessoa 
e bens, localizados na área de ação registrada no inciso III do artigo 1º do presente Estatuto, 
concordem com o presente Estatuto, preencham as condições nele estabelecidas e que sejam: 

(...) 

Parágrafo Único – Poderão associar-se também, os: 

 

I – menores entre 16 e 18 anos, mas sem direito ao exercício de cargos eletivos e desde que 
devidamente assistidos por seus representantes legais nos atos e operações que realizarem com 
a Cooperativa, desde que preencham as condições de associação. 

II – seus próprios empregados e pessoas físicas prestadoras de serviços em caráter não eventual, 
equiparados aos primeiros para os correspondentes efeitos legais; 

III – empregados e pessoas físicas prestadoras de serviços em caráter não eventual às entidades 
a ela associadas e àquelas de cujo capital participe direta ou indiretamente 

VII – pessoas jurídicas, observadas as disposições da legislação em vigor. 
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Art. 74 - São condições básicas para o exercício de cargos no Conselho de Administração, 
na Diretoria Executiva, no Conselho Fiscal e em outros órgãos que venham a se criados: 
 
I - ter reputação ilibada, aferida através do exame de informações cadastrais; 
 
II - não estar impedido por infrações legais; 
 
III - não haver sofrido protesto de títulos, nem ter sido responsabilizado em ação judicial; 
 
IV - não ter tido conta bancária encerrada por uso indevido de cheque; 
 
V - não ter participado, como sócio ou administrador, de firma ou sociedade que, no período 
de sua participação ou administração, ou logo após, tenha tido títulos protestados, tenham 
sido responsabilizado em ação judicial ou tenha conta bancária encerrada por uso indevido 
de cheque; 
 
VI - não ser falido ou concordatário, nem ter pertencido a firmas ou sociedades que se 
tenham subordinado àqueles regimes; 
 
VII - não ser pessoa declarada inabilitada para cargo de administração em instituição 
financeira, sociedade seguradora, entidade de previdência privada ou companhia aberta; 
 
VIII - não ter participado da administração de instituição financeira cuja autorização de 
funcionamento tenha sido cassada ou não prorrogada, ou que esteve ou esteja em 
liquidação extrajudicial, concordata, falência ou sob intervenção do Governo; 
 
IX - não haver parentesco até 2º grau, em linha reta ou colateral, com outros membros de 
tais órgãos; 
 
X - não exerça cargos de direção em outra Cooperativa de Crédito ou cooperativa mista com 
seção de crédito; e 
 
XI - não ser cônjuge de pessoa eleita para quaisquer órgãos estatutários. 
 
Parágrafo Único - Independentemente dessas restrições, são inelegíveis, além das pessoas 
impedidas legalmente, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 
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DA CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO  
 

Art. 26 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais visíveis nas principais 
dependências da Cooperativa, através da publicação em jornal de grande circulação local e 
por circulares enviadas aos associados. 
 
Art. 36 - A Assembleia Geral Ordinária reúne-se, obrigatoriamente, uma vez por ano, no 
decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício, cabendo-lhe 
especialmente: 
(...) 
III - eleger ou reeleger ocupantes de cargos sociais; 
(...) 

 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
(REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL APROVADO NA AGE de 26/02/2021) 

 
Art. 62. O Conselho de Administração, eleito em Assembleia Geral, é composto de (sete) 
membros, sendo 5 (cinco) efetivos e 2 (dois) suplentes.  

Parágrafo Único. Na Assembleia Geral em que foram eleitos, os membros do Conselho de 
Administração reunir-se-ão à parte imediatamente e escolherão, entre os respectivos 
membros, o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração. 

 

DO MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
(REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL APROVADO NA AGE de 26/02/2021) 

Art. 63. O mandato do Conselho de Administração é de 4 (quatro) anos sendo obrigatória, 
ao término de cada período, a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 

Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de administração estender-se-á até a posse 
dos seus substitutos. 
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DO PROCESSO ELEITORAL 

 
REGISTROS DAS CHAPAS E PRAZOS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO  
 

Art. 60 - O sufrágio será direto e o voto aberto, podendo a Assembleia decidir pelo voto 
secreto. 
 
Art. 61 - Somente poderão concorrer às eleições candidatos que integrem chapa completa, 
vedando-se à situação de “candidato avulso”. 
 
Parágrafo Único - As chapas para os Conselhos de Administração e Fiscal não poderão 
estar relacionadas em conjunto e sim em cédulas separadas. 
 
Art. 62 - A inscrição de chapas concorrentes aos Conselhos de Administração e Fiscal será 
feita no período compreendido entre a data da publicação do Edital de Convocação para 
a respectiva Assembleia Geral, até 05 (cinco) dias antes de sua realização. 

 
Parágrafo Único - O prazo mínimo para a inscrição de chapas concorrentes ao Conselho 
Fiscal, quando não ocorrer eleição para o Conselho de Administração, será de até 05 (cinco) 
dias antes da realização da respectiva Assembleia Geral. 
 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
RESSALVA – ART. 62 e 63: 
  
Considera-se para eleição do Conselho de Administração o processo de reforma estatutária do 
SICOOB SERVIDORES, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de fevereiro de 
2021, protocolado Banco Central do Brasil, em processo de homologação, uma vez que o Sicoob 
Servidores realizou a alteração da sua estrutura de governança na referida AGE, conforme 
determinação do art. 27 da Resolução CMN nº4.434/15, que estabele a implantação da política 
de governança para a gestão das cooperativas que atingirem ativos superiores a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por três exercícios seguidos, sendo determinada a 
adoção de estrutura administrativa integrada por conselho de administração e por diretoria 
executiva a ele subordinada, adequando-o à normatização e regulamentação do Sistema 
Financeiro Nacional, conforme as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do 
Brasil e, no caso específico, da Res. 4.434/15 – BACEN, que dispõe sobre a constituição, a 
autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento 
de autorização para funcionamento das cooperativas de crédito. 



 

 

PROCESSO ELEITORAL 

Extrato do Estatuto Social,  
aprovado em 01.09.2018 e 

registrado na JUCEES Sob nº : 20192191152   

Art. 63 - A inscrição da chapa para os Conselhos de Administração e Fiscal realizar-se-á na 
sede da Cooperativa, nos prazos estabelecidos, em dias úteis, no horário normal de 
expediente, devendo ser utilizado para tal fim o Livro de Registro de Inscrição de Chapas. 

 
Art. 64 - As chapas concorrentes aos cargos de Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal, além de sua denominação, deverão apresentar: 
 
I - relação nominal dos concorrentes, com o respectivo número de matrícula de associado 
na Cooperativa; 
  
II - declaração de elegibilidade, conforme Art. 51 da Lei 5.764/71; e  
 
III - manifestação, por escrito, da anuência dos candidatos. 
 
Art. 65 - Formalizado o registro, não será admitida a substituição do candidato, salvo em 
caso de morte ou invalidade comprovada, até o momento da instalação da Assembleia 
Geral, sendo que o candidato substituto deverá preencher os requisitos Art. 73 (sic) [Leia-se 
art. 74] para poder concorrer. 
 
Art. 66 - Sendo secreta a votação, adotar-se-á o modelo de cédula única para cada chapa, 
constando os nomes das mesmas e a relação nominal dos candidatos. 
 
Art. 67 - A apuração será realizada por uma Comissão, escolhida pela Assembleia Geral, 
composto de 05 (cinco) membros, que escolherão entre si o Presidente e o Secretário. 
 
Parágrafo Único - A contagem de votos será feita no mesmo dia e local, após o encerramento 
da votação. 
 

ALERTA COVID-19 
 
Considerando as medidas sanitárias e administrativas para a prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo Coronavirus (COVID-19), conforme Decreto 
Nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, o horário de funcionamento do Sicoob Servidores é das 
9h30min às 17h. 
 
Recomendamos que seja realizado o agendamento de horário para inscrição da chapa. 
 
A solicitação de agendamento deverá ser feita pelo e-mail: 
faleconosco@sicoobservidores.coop.br  

mailto:faleconosco@sicoobservidores.coop.br
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Art. 68 - O processo de apuração será feito conforme dispuser o Regimento específico 
aprovado pela Assembleia Geral da Eleição. 

 
 

Art. 77 - Os eleitos serão empossados em até, no máximo, 30 (trinta) dias, contados da 
aprovação da eleição pelo Banco Central do Brasil.  
 
Parágrafo único. O mandato dos eleitos para os cargos do Conselho de Administração, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, estender-se-á até a posse dos seus substitutos. 
 
Art. 79 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos de acordo com a Lei e os princípios 
Cooperativistas, ouvidos os órgãos assistenciais e de fiscalização. 
 
 

Vitória, ES, 16 de Abril de 2021 
 
 

Marcio José Neves Gomes 
Presidente

RESSALVAS: ART. 66. 67 e 68 - VOTAÇÃO E APURAÇÃO DE VOTOS 

A votação e apuração dos votos, assim como a divulgação do resultado da apuração, será via 
sistema eletrônico, por meio do Aplicativo Sicoob Moob, em conformidade com o item 1, Seção 
III, anexo VI da Instrução Normativa – IN 81/2020 DREI:  

1. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO A DISTÂNCIA 

A participação e a votação a distância dos associados podem ocorrer 
mediante o envio de boletim de voto a distância e/ou mediante atuação 
remota, via sistema eletrônico. 

Para todos os fins legais, as reuniões e assembleias digitais serão 
consideradas como realizadas na sede da sociedade.  

 



 

 

 


