
DIREITOS DOS ASSOCIADOS

São direitos dos associados:
•tomar parte nas assembleias gerais, discutir e votar os assuntos que nelas forem tratados, ressalvadas as 
disposições legais ou estatutárias em contrário;
•ser votado para os cargos sociais, desde que atendidas as disposições legais ou regulamentares pertinentes;
•propor medidas que julgar convenientes aos interesses sociais;
•beneficiar-se das operações e dos serviços prestados pela Cooperativa, de acordo com este Estatuto Social e 
com as regras estabelecidas pela Assembleia Geral e pelos órgãos de administração;
•examinar e pedir informações atinentes às demonstrações financeiras do exercício e demais documentos a 
serem submetidos à Assembleia Geral;
•retirar capital, juros e sobras, nos termos deste Estatuto Social;
•tomar conhecimento dos regulamentos internos da Cooperativa;
•demitir-se da Cooperativa quando lhe convier.

Parágrafo único. A igualdade de direito dos associados é assegurada pela Cooperativa, que não pode 
estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais.



DEVERES DOS ASSOCIADOS

São deveres dos associados:
•subscrever e integralizar as quotas-parte de capital social da Cooperativa, nos termos deste Estatuto Social;
•satisfazer os compromissos que contrair com a Cooperativa;
•cumprir as disposições deste Estatuto Social e dos regulamentos internos e respeitar as deliberações tomadas pelos órgãos 
sociais e pelos dirigentes da Cooperativa;
•zelar pelos interesses morais e materiais da Cooperativa;
•cobrir sua parte nas perdas apuradas, nos termos deste Estatuto Social;
•ter sempre em vista que a cooperação é obra de interesse comum ao qual não deve sobrepor interesses individuais;
•não desviar a aplicação de recursos específicos obtidos na Cooperativa para finalidades não previstas nas propostas de 
empréstimos e permitir ampla fiscalização da aplicação;
•movimentar, preferencialmente, as economias próprias na Cooperativa.
Art. 8º O associado responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite 
do valor das quotas-parte de capital que subscreveu. Essa responsabilidade, que somente poderá ser invocada depois de 
judicialmente exigida da Cooperativa, subsiste também para os demitidos, os eliminados ou os excluídos, até que sejam 
aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas do exercício que se deu o desligamento.
Parágrafo único. As obrigações dos associados falecidos contraídas com a Cooperativa e aquelas oriundas das 
responsabilidades como associados, em face de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano 
contado do dia de abertura da sucessão.
Art. 9° O associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia com a Cooperativa perderá o direito de votar e ser 
votado até que sejam aprovadas as contas do exercício social em que houver deixado o emprego.


