ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO CREDICITRUS - ACCREDIT
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º - A Associação dos Funcionários da Cooperativa de Crédito Credicitrus ACCREDIT,
fundada em 12 de dezembro de 2007, com sede e foro na cidade de Bebedouro, Estado de São
Paulo, na Rua Prudente de Moraes, 503, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, destinada a
congregar os empregados e os aposentados da Cooperativa de Crédito Credicitrus.
Parágrafo Único - Será de tempo indeterminado a duração da Associação dos Funcionários da
Cooperativa de Crédito Credicitrus.
Art. 2º - A Associação tem como finalidades principais:
I - dar ampla assistência aos seus associados, podendo inclusive, conceder empréstimos e
financiamentos;
II - promover a defesa dos interesses legítimos de seus associados;
III - proporcionar meios para aprimorar o desenvolvimento intelectual e social de seus
associados;
IV - promover atividades esportivas, físicas, culturais, sociais, de lazer e recreação;
V - promover o congraçamento dos associados e seus dependentes, desenvolvendo o espírito de
solidariedade e unidade;
VI - viabilizar seguro de vida em grupo dos seus associados, bem como demais espécies de
seguro, podendo, inclusive, para possibilitar tal finalidade, participar do capital social de
sociedades corretoras de seguro;
VII - incentivar, apoiar, empreender ou executar iniciativas de caráter filantrópico;
VIII - prestar indiretamente, mediante convênios com entidades ou profissionais especializados,
assistência médica, odontológica e jurídica aos seus associados, dependentes e familiares,
conforme descrito nos incisos I, II e III do artigo 4º deste Estatuto Social.
CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS
Art. 3º - Podem ser associados:
I - funcionários da Cooperativa de Crédito Credicitrus;
II - estagiários que mantenham contrato de estágio com a Credicitrus;
III - conselheiros e diretores que possuem mandato vigente na Credicitrus;
IV - aposentados, que, ao solicitarem a aposentadoria, eram funcionários da Credicitrus e
atendiam aos critérios estatutários de admissão no quadro social da Associação.
§ 1º - Os associados são classificados nas seguintes categorias:
I - associados fundadores: os que participaram da Assembleia Geral de Constituição da
Sociedade;
II - associados efetivos: os que se enquadram nos incisos I, II, III e IV deste artigo;

III - sócios beneméritos: aqueles aos quais, por proposta da Diretoria, o Conselho Deliberativo
confira este título em reconhecimento de relevantes ações desenvolvidas em prol da Associação.
§ 2º - Para associar-se, os funcionários e estagiários da Credicitrus preencherão termo de adesão
e não precisarão ter seus nomes submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo.
Art. 4º - Vinculam-se ao associado, sob o ponto de vista associativo:
I - os membros de sua família, assim compreendidos: cônjuge, filhos e enteados menores de 18
(dezoito) anos, e, ainda, os maiores de 18 (dezoito) anos sobre os quais o associado ou seu
cônjuge exerça a tutela ou pátrio poder por ato judicial;
II - os seus familiares, assim compreendidos: pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão e irmã;
III - os filhos solteiros, dependentes, até 25 (vinte e cinco) anos incompletos, que estejam
frequentando cursos de nível universitário, podendo ser solicitada a comprovação anual dos
respectivos estabelecimentos de ensino.
Art. 5º - São direitos dos associados:
I - participar das Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos que nela forem tratados;
II - votar e ser votado para membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
III - gozar de todas as vantagens e benefícios proporcionados pela Associação;
IV - requerer exclusão do quadro social;
V - apresentar reivindicações e sugestões à Diretoria e ao Conselho Deliberativo.
§ 1º - Os associados deverão estar rigorosamente em dia com seus compromissos ou pagamentos
com a Associação, para que possam exercer os direitos assegurados neste artigo.
§ 2º - Constituem direito exclusivo dos sócios efetivos:
I - participar das Assembleias Gerais;
II - votar e ser votado, ficando vedada a representação;
III - decidir sobre a dissolução da associação.
Art. 6º - São deveres dos associados:
I - cumprir e fazer cumprir o presente estatuto social, o regimento interno, os regulamentos e
resoluções que o complementem, bem como as decisões deliberadas em assembleia;
II - acatar as determinações das autoridades da Associação;
III - satisfazer os compromissos assumidos com a associação;
IV - zelar pelo bom nome da associação, evitando ações ou situações que deponham contra o
seu conceito, dos associados, da Diretoria e o de seus empregados;
V - pagar pontualmente as contribuições aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
Art. 7º - O associado poderá ser demitido, eliminado ou excluído.
§ 1º - A demissão do associado dar-se-á unicamente a seu pedido, mediante correspondência
dirigida ao diretor presidente da entidade.
§ 2º - A eliminação do associado dar-se-á por decisão da maioria dos membros do Conselho
Deliberativo por infração às normas estatutárias, ao regimento interno e às deliberações da
assembleia geral e/ou da Diretoria Executiva.

§ 3º - A exclusão de associado será feita:
I - por morte da pessoa física;
II - por deixar de atender os requisitos estatutários de ingresso e permanência na associação;
III - por deixar de recolher 04 (quatro) mensalidades consecutivas.
§ 4º - O associado eliminado deverá ser notificado da decisão, dentro de 15 (quinze) dias a contar
da data da deliberação e poderá, dentro de 15 (quinze) dias subsequentes, a contar da data do
recebimento da notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo até a próxima assembleia
geral.
Art. 8º - O associado demitido, eliminado ou excluído não terá direito à devolução das
contribuições ou joia pagas, compensação ou indenização de qualquer natureza.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 9º - A Administração é composta dos seguintes órgãos:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executiva.
Art. 10 - A assembleia geral, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Associação e
dentro dos limites da lei e deste estatuto tomará toda e qualquer decisão de interesse da
Sociedade e suas deliberações vinculam a todos os associados, ainda que ausentes ou
discordantes.
§ 1° - É competência exclusiva da assembleia geral:
I - eleger e destituir os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal;
II - alterar o estatuto social;
III - aprovar contas do exercício;
IV - deliberar sobre dissolução voluntária da sociedade.
§ 2º - A assembleia geral somente pode deliberar sobre assuntos que constem da ordem do dia,
do edital de convocação.
§ 3º - Em regra, a votação será por aclamação, mas fica facultado a assembleia optar pelo voto
secreto, atendendo-se então às normas usuais.
Art. 11 - A assembleia geral será convocada e dirigida pelo diretor presidente, sendo que, sua
convocação será efetuada com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, por
meios eletrônicos e/ou carta circular enviada ou afixada em local visível de fácil acesso e
visibilidade dos associados.
Art. 12 - A assembleia geral também poderá ser convocada por 1/5 (um quinto) dos associados
ou por qualquer membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, se ocorrerem
motivos graves ou urgentes.

§ 1º - Qualquer membro do Conselho Deliberativo poderá convocar a assembleia geral, em
cumprimento a previsão contida no parágrafo único do art. 19 deste estatuto.
§ 2º - Caso a assembleia geral não tenha sido convocada pelo diretor presidente, os trabalhos
poderão ser dirigidos por qualquer associado escolhido na ocasião e secretariados por outro,
escolhido por aquele.
Art. 13 - A assembleia geral será realizada em primeira convocação com a presença de metade
mais um dos associados, em condições de votar, ou em segunda convocação, uma hora após a
primeira convocação, com qualquer número de associados presentes.
Parágrafo Único - Têm direito de votar e ser votado nas Assembleias Gerais somente os
associados fundadores e efetivos, quites com as obrigações da sociedade.
Art. 14 - As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos
associados fundadores e efetivos presentes, com direito de votar, tendo cada associado direito a
um só voto, vedada a representação através de procuração.
Parágrafo Único - Tem direito a participar da assembleia geral somente o associado admitido,
no mínimo, 30 dias antes da data da convocação da assembleia, que esteja quites com suas
obrigações sociais.
Art. 15 - Tudo que ocorrer nas Assembleias Gerais deverá ser registrado em ata, que deverá ser
assinada pelo presidente e pelo secretário da assembleia.
Art. 16 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão secretariados pelo Diretor Administrativo
e, na falta deste por qualquer outro associado escolhido na ocasião.
Art. 17 - A assembleia ordinária reunir-se-á uma vez por ano, no decorrer dos 4 (quatro) meses
subsequentes ao término do exercício social e deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão
constar da Ordem do Dia.
I - balanço e demonstração do resultado do exercício;
II - eleição do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, quando for o caso;
III - assuntos de interesse social que constem do edital de convocação.
Art. 18 - Sempre que necessário, realizar-se-á a assembleia extraordinária, que poderá deliberar
sobre qualquer assunto de interesse da associação, desde que conste do edital de convocação.
Art. 19 - O Conselho Deliberativo, órgão de orientação e supervisão geral da administração,
será composto por até 9 (nove) membros, eleitos pela assembleia geral, com mandato de 3 (três)
anos, sendo admitida a reeleição.
Parágrafo Único - Se ficar vago, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do Conselho
Deliberativo, deverá o diretor presidente, ou qualquer um dos membros restantes, se a
presidência estiver vaga, convocar a assembleia geral para o devido preenchimento dos cargos.
Art. 20 - Compete ao Conselho Deliberativo, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o regimento interno, suas próprias resoluções e
as da assembleia geral;

II - eleger, dentre seus pares, os membros da Diretoria Executiva;
III - elaborar e aprovar o Regimento Interno;
IV - estabelecer diretrizes e a política geral da administração da Sociedade;
V - destituir membros da Diretoria Executiva;
VI - deliberar sobre admissão, eliminação e exclusão de associado.
Art. 21 - O Conselho Deliberativo reúne-se ordinariamente, uma vez por ano e,
extraordinariamente, por convocação do diretor presidente, ou da maioria de votos do próprio
Conselho.
§ 1º - O Conselho Deliberativo reúne-se com qualquer número de membros sendo suas
deliberações tomadas por maioria de votos dos membros presentes à reunião, cabendo ao diretor
presidente, além do seu voto, o exercício voto de desempate.
§ 2º - Suas deliberações deverão constar de ata lavrada e assinada pelos membros presentes.
Art. 22 - A Diretoria Executiva, órgão de administração executiva da entidade, é composta por
4 (quatro) diretores eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de 3 (três) anos, sendo: 1
(um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e 1 (um)
Diretor Administrativo.
§ 1º - A Diretoria Executiva reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que convocada pelo diretor presidente, sendo as deliberações tomadas por maioria de
votos dos membros presentes, cabendo ao diretor presidente, além do seu voto, o exercício do
voto de desempate.
§ 2º - O Diretor Presidente da Diretoria Executiva será também o presidente do Conselho
Deliberativo.
Art. 23 - À Diretoria Executiva, dentre outras atribuições, compete:
I - dirigir a entidade de acordo com o Estatuto, Regimento Interno, as resoluções do Conselho
Deliberativo e da assembleia geral;
II - administrar o patrimônio da entidade;
III - contratar e demitir funcionários;
IV - criar programas necessários à realização dos fins da entidade;
V - nomear comissões e firmar convênios;
VI - promover a obtenção dos recursos necessários à manutenção da entidade;
VII - executar as deliberações tomadas pela assembleia geral;
VIII - elaborar o Balanço Geral e respectiva demonstração de resultado do exercício;
IX - fixar as contribuições sociais para custeio das atividades regulares da associação e taxas
suplementares para as demais atividades.
Art. 24 - Compete ao Diretor Presidente, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho Deliberativo e da
Diretoria Executiva;
II - dirigir, coordenar e supervisionar todas as atividades da Associação;
III - representar a Entidade, judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente;
IV - apresentar à assembleia geral o balanço e o demonstrativo do resultado do exercício;
V - autorizar despesas e pagamentos;

VI - assinar, juntamente com outro diretor ou procurador, contratos, cheques bancários e demais
documentos que envolvam responsabilidade financeira da Associação.
Art. 25 - Compete ao Diretor Vice-Presidente, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - substituir o Diretor Presidente, nos casos de falta, licença, renúncia ou impedimento,
sucedendo-o no caso de vacância;
II - auxiliar o Diretor Presidente nas funções que lhe forem atribuídas, bem como na condução
dos negócios da sociedade;
III - assinar, juntamente com outro diretor ou procurador, contratos, cheques bancários e demais
documentos que envolvam responsabilidade financeira da Associação;
IV - autorizar despesas e pagamentos.
Art. 26 - Compete ao Diretor Administrativo, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - secretariar e lavrar as atas das Assembleias Gerais e reuniões do Conselho Deliberativo e da
Diretoria Executiva;
II - organizar e dirigir os trabalhos administrativos propondo e executando as medidas
necessárias ao eficiente funcionamento do setor;
III - manter sob sua guarda, em ordem e em dia, livros e demais documentos de natureza
administrativa;
IV - elaborar correspondências, contratos e documentos típicos de secretaria;
V - controlar a recepção e expedição de correspondências;
VI - promover a divulgação das atividades da Associação;
VII - autorizar despesas e pagamentos;
VIII - assinar, juntamente com outro diretor ou procurador, contratos, cheques bancários e
demais documentos que envolvam responsabilidade financeira da Associação.
Art. 27 - Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - dirigir os serviços próprios da área financeira;
II - receber e manter em perfeita ordem e boa guarda os bens e valores da sociedade;
III - fazer depósitos bancários nas instituições financeiras indicadas pela Diretoria.
IV - assinar, juntamente com outro diretor ou procurador, contratos, cheques bancários e demais
documentos que envolvam responsabilidade financeira da Associação;
V - arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas e donativos;
VI - supervisionar a escrituração contábil, elaboração de balancetes e balanço patrimonial.
Art. 28 - A associação possuirá um Conselho Fiscal de natureza não permanente, instalando-se
somente por decisão de assembleia geral a pedido de, no mínimo cinco (5) membros do
Conselho Deliberativo ou de pelo menos dez (10) associados.
§ 1º - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de 3 (três) membros efetivos
e (três) membros suplentes, eleitos pela assembleia geral, com mandato até a assembleia geral
que aprovar as contas do exercício de sua instalação.
§ 2º - Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal:
I - membros do Conselho Deliberativo;
II - parentes entre si e de diretores até 2º (segundo) grau em linha reta ou colateral.

Art. 29 - Compete ao Conselho Fiscal, quando em funcionamento:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutários;
II - denunciar as irregularidades ou fraudes aos órgãos de administração e, se estes não tomarem
as providências necessárias à assembleia geral, e sugerir providências à entidade.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO
Art. 30 - O patrimônio da associação será constituído por:
I - contribuições de custeio de associados e/ou dependentes;
II - doações recebidas;
III - contribuições por serviços prestados e contribuições voluntárias;
IV - receitas de aluguel de bens patrimoniais e de eventos realizados;
V - rendas produzidas por inversão de valores;
VI - outras rendas de natureza eventual.
Parágrafo Único - A utilização dos recursos da associação limita-se a realização de seus
objetivos, permitida, todavia a inversão para obtenção de rendas destinadas ao mesmo fim.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31 - A sociedade manterá os seguintes livros:
I – De matricula de associado;
II - De atas das Assembleias Gerais;
III- De atas do Conselho Deliberativo;
IV - De presença de associados às Assembleias Gerais;
V - Demais livros fiscais e contábeis, obrigatórios.
Parágrafo Único - Faculta-se a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.
Art. 32 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada
ano.
Art. 33 - Findo o mandato, os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo
permanecerão nos cargos até que ocorra a posse dos seus sucessores.
Art. 34 - Os associados não respondem pelas obrigações contraídas em nome da associação,
nem mesmo subsidiariamente.
Art. 35 - Não haverá remuneração dos cargos nos órgãos de administração e fiscalização, nem
mesmo haverá distribuição de lucros, bonificações ou quaisquer outras vantagens sob qualquer
forma ou pretexto.
Art. 36 - Só poderá ocorrer a dissolução da sociedade através da assembleia geral extraordinária
especialmente convocada para esse fim por deliberação de pelo menos 4/5 (quatro quintos) dos
associados presentes à reunião.

Art. 37 - Caso ocorra a dissolução da sociedade, o remanescente do seu patrimônio líquido,
depois de liquidados todos os compromissos, será transferido para uma entidade de fins não
econômicos, conforme deliberar a assembleia geral que aprovar a sua extinção.
Art. 38 - As chapas concorrentes aos cargos de membros do Conselho Deliberativo deverão ser
registradas na secretaria da associação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da data
da realização da assembleia, excluindo-se o dia da realização do pleito para fins de contagem de
tempo.
Parágrafo Único - Uma mesma pessoa não poderá se candidatar em mais de uma chapa.
Art. 39 - Fica vedado o voto por procuração.
Art. 40 - Não é permitido aos diretores usarem o nome da sociedade em atos ou obrigações
estranhas a seus objetivos sociais, ficando vedado a prestação de avais, fianças ou quaisquer
atos de favor.
Art. 41 - Os membros da Diretoria não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações
contraídas em virtude de ato regular de gestão, mas responderão civil e/ou criminalmente pelos
prejuízos que causarem quando procederem com culpa ou dolo.
Art. 42 - As atas das reuniões dos órgãos sociais e das Assembleias Gerais se lavradas em folhas
soltas, serão posteriormente encadernadas formando livros próprios.
Art. 43 - A sociedade poderá ser representada por procurador em conjunto com outro diretor,
conforme for determinado no instrumento de mandato, sendo que sua outorga deverá ser por
dois procuradores.
Art. 44 - As contribuições sociais e as taxas de serviços cobradas dos contribuintes especiais, a
critério da Diretoria Executiva, poderão ser maiores do que as estipuladas aos associados
fundadores e efetivos.
Art. 45 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria
Executiva ou por deliberação da assembleia geral.
Bebedouro, 27 de abril de 2017.

Diretor Presidente
Certifico que o presente estatuto acha-se transcrito no livro próprio, onde as assinaturas foram
firmadas de próprio punho.

