
REGRAS PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA DO CONSELHO FISCAL E PARA 

O CONSELHO ADMINSTRATIVO RELATIVAS AO PERÍODO 2020/2021. 

 

Constituem condições básicas para o exercício dos cargos de conselheiro fiscal e 

administrativo: 

I - Ser associado pessoa física da Cooperativa; 

II - Não estar declarado inabilitado para cargos da administração pública direta e 

indireta, não responder, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças 

judiciais; 

III - Não estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado da administração ou 

ter controlado firma ou sociedade concordatária ou insolvente; 

IV - Não ser empregado da Cooperativa. 

V - Não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de 

sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de 

peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema 

Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; 

VI -  Estar inscrito em uma chapa; 

VII  – Apresentar a toda a documentação necessária, solicitada. 

 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO DA CHAPA: 

1) Relação nominal contendo o nome e matrícula de cada associado; 

2) Cópia da carteira de identidade e CPF de cada Associado; 

3) Cópia da última conta de energia elétrica do Associado na cooperativa; 

4) Declaração do candidato consentindo sua participação na chapa (art. 29 § 1º o E.S.) 

5) Declaração de desimpedimento, devidamente assinada pelo candidato, com firma 

reconhecida em cartório por autenticidade ou semelhança; 

6) Certidão negativa emitida pelo cartório do distribuidor da comarca em que residiu o 

candidato nos últimos 05 anos, relativa a feitos cíveis, executivos fiscais e criminal, no 

prazo de validade; 

7) Certidão negativa referente a protesto de títulos, emitida pelo cartório de protesto de 

títulos no local em que o candidato reside. 

O procedimento acima é o mesmo para a eleição do membro que suprirá a 

vacância no cargo de vogal do Conselho de Administração 


