


Reforma estatutária



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DA DENOMINAÇÃO, DA 
SEDE, DO FORO, DA ÁREA 
DE AÇÃO, DO PRAZO DE 

DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO 
SOCIAL

Art. 1º A Cooperativa Central de Economia e 
Crédito Mútuo – Sicoob UniMais, inscrita no CNPJ 

sob nº 73.085.573/0001-39, constituída em 
29/06/1993, doravante designada simplesmente 
de Central, é instituição financeira não bancária, 

sociedade cooperativa de pessoas de 
responsabilidade limitada, de natureza simples e 

sem fins lucrativos, regida por este Estatuto Social 
e pela legislação vigente, tendo:

I. sede, administração e foro jurídico na cidade de 
São Paulo - SP, na Rua do Paraíso, nº 41, Térreo, 

Bairro Paraíso, CEP 04.103-000;
II. área de ação limitada ao Estado de São Paulo;
III. prazo de duração indeterminado e exercício 

social com duração de 12 (doze) meses, com 
início em 1º de janeiro e término em 31 de 

dezembro de cada ano civil.

Art. 1º A Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo –
Sicoob UniMais, inscrita no CNPJ sob nº 73.085.573/0001-39, 

constituída em 29/06/1993, doravante designada simplesmente 
de Central, é instituição financeira não bancária, sociedade 

cooperativa de pessoas de responsabilidade limitada, de natureza 
simples e sem fins lucrativos, regida por este Estatuto Social e pela 

legislação vigente, tendo:

Parágrafo único. A Central poderá ser dotada de legitimidade 
extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta 

processual em defesa dos direitos coletivos de suas filiadas, 
quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto das 

filiadas que tenham relação com as operações de mercado da 
Central, desde que haja expressa autorização manifestada 

individualmente pela filiada ou por meio de Assembleia Geral que 
delibere sobre a propositura da medida judicial. (Observação: 

parágrafo facultativo).

I. sede, administração e foro jurídico na cidade de São Paulo - SP, 
na Rua do Paraíso, nº 41, Térreo, Bairro Paraíso, CEP 04.103-000;

II. área de ação limitada ao Estado de São Paulo;
III. prazo de duração indeterminado e exercício social com 
duração de 12 (doze) meses, com início em 1º de janeiro e 

término em 31 de dezembro de cada ano civil.

Inclusão do parágrafo 
único para adequação 

conforme Estatuto 
padrão do Mig -

Regulação Institucional



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DO OBJETO 
SOCIAL

Art. 2º A Central tem por objeto social a 
organização em comum e em maior escala dos 

serviços econômico-financeiros e assistenciais de 
interesse das cooperativas singulares filiadas, 

integrando e orientando atividades, bem como 
facilitando a utilização recíproca dos serviços, 

cabendo-lhe, dentre outras atribuições 
supervisoras e legais, o que segue:

VI. elaborar e disponibilizar, semestralmente, o 
balanço consolidado do Sistema Local;   

Art. 2º A Central tem por objeto social a organização em 
comum e em maior escala dos serviços econômico-financeiros e 

assistenciais de interesse das cooperativas singulares filiadas, 
integrando e orientando atividades, bem como facilitando a 
utilização recíproca dos serviços, cabendo-lhe, dentre outras 

atribuições supervisoras e legais, o que segue:

VI. elaborar e disponibilizar, semestralmente, o balanço 
consolidado do Sistema Local;   

O Balanço consolidado 
é emitido anualmente 

pela Confederação.

DA 
COMPENSAÇÃO E 
DA READMISSÃO

Art. 24º A filiada eliminada somente poderá 
apresentar novo pedido de admissão ao quadro 

social da Central cinco anos, contados a partir do 
pagamento, pela Central, da última parcela das 

quotas-partes restituídas, ou em período inferior 
mediante aprovação do Conselho de 

Administração, desde que restitua a totalidade 
das eventuais quotas-partes resgatadas da Central

no processo de eliminação. 

Art. 24º A filiada eliminada somente poderá apresentar novo 
pedido de admissão ao quadro social da Central cinco dois 

anos, contados a partir do pagamento, pela Central, da última 
parcela das quotas-partes restituídas, ou em período inferior 

mediante aprovação do Conselho de Administração, desde que 
restitua a totalidade das eventuais quotas-partes resgatadas da 

Central no processo de eliminação. 

Alteração sugerida 
pelo Conselho de 

Administração



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DO BALANÇO, DAS 
SOBRAS E DAS 

PERDAS

Art. 32º O balanço será elaborado nas datas-
bases de 30 de junho e 31 de dezembro de cada 

ano e os demonstrativos de sobras e perdas 
serão elaborados em 31 de dezembro de cada 

ano.

Art.  32° O balanço será elaborado nas datas-bases de 30 de junho 
e 31 de dezembro de cada ano e os demonstrativos de sobras e 

perdas serão elaborados em 31 de dezembro de cada ano.

O balanço e os demonstrativos de sobras e perdas serão 
elaborados semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro de 

cada ano, devendo, também, ser elaborados balancetes de 
verificação mensais.

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional

DO QUÓRUM DE 
INSTALAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA

Art. 42º O quórum para a instalação da 
Assembleia Geral, verificado pelas assinaturas 

lançadas no Livro de Presença da assembleia, é 
o seguinte:

Art. 42º O quórum mínimo para a instalação da Assembleia Geral, 
verificado pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença da 

assembleia, é o seguinte:

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional

DA REPRESENTAÇÃO 
EM ASSEMBLEIA

Art. 44º Cada cooperativa singular filiada será 
representada na Assembleia Geral da Central

pelo respectivo presidente do Conselho de 
Administração ou na inexistência, da Diretoria

ou por delegado constituído, o qual deverá 
apresentar no momento da assinatura no Livro 

de Presença, o instrumento de mandato público 
ou particular, outorgado pela filiada. 

§3º Não é permitido o voto por procuração. 

Art. 44º Cada cooperativa singular filiada será representada na 
Assembleia Geral da Central pelo respectivo presidente do 

Conselho de Administração ou na inexistência, da Diretoria ou por 
delegado constituído, o qual deverá apresentar no momento da 

assinatura no Livro de Presença, o instrumento de mandato 
público ou particular, outorgado pela filiada. 

§3º Não é permitido o voto por procuração. 

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DA REPRESENTAÇÃO 
EM ASSEMBLEIA

Art. 45º Os ocupantes dos cargos de administração, 
bem como quaisquer outros delegados, não poderão 
votar nos assuntos  que a eles se refiram, direta ou 

indiretamente, entre os quais os relacionados à 
prestação de contas e à fixação de honorários, mas 
não ficarão privados de tomar parte dos respectivos 

debates.

Considerações CI: Texto ajustado conforme estatuto padrão.

Art. 45º Os ocupantes dos cargos de administração, bem como 
quaisquer outros delegados, não poderão votar nos assuntos   que a 

eles se refiram, de que tem interesse direta ou indiretamente, entre os 
quais os relacionados à prestação de contas e à fixação de honorários, 

mas não ficarão privados de tomar parte dos respectivos debates.

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação 

Institucional

DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA

Art. 49º A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 4 

(quatro) primeiros meses do exercício social, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que deverão 

constar da ordem do dia:

IV. eleição dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal da Central.

V. Fixação do valor das cédulas de presença, 
honorários ou gratificações dos membros do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do 
valor global para pagamento dos honorários, 

gratificações e/ou benefícios dos membros da 
Diretoria Executiva.

VI. quaisquer assuntos de interesse social 
devidamente mencionados no edital de convocação, 
excluídos os enumerados no art. 53  deste Estatuto 

Social.

Art. 49º A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 4 (quatro) 

primeiros meses do exercício social, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos, que deverão constar da ordem do dia:

IV. eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal da Central, quando for o caso 

V. quando previsto,  fixação do valor das cédulas de presença, 
honorários ou gratificações dos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento 
dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria 

Executiva,  quando prevista a alteração e constar do edital de 
convocação ;

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação 

Institucional



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA

Art. 49º A Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará obrigatoriamente uma vez por ano, no 

decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses do 
exercício social, para deliberar sobre os 

seguintes assuntos, que deverão constar da 
ordem do dia:

... 
VI. quaisquer assuntos de interesse social 
devidamente mencionados no edital de 

convocação, excluídos os enumerados no art.  
53  deste Estatuto Social.

Art. 49º A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 4 

(quatro) primeiros meses do exercício social, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que deverão 

constar da ordem do dia:

VI. quaisquer assuntos de interesse social devidamente 
mencionados no edital de convocação, excluídos os 

enumerados no art. 53 52 deste Estatuto Social.

Adequação do número 
do artigo referenciado.

DAS CONDIÇÕES DE 
OCUPAÇÃO DOS 

CARGOS ESTATUTÁRIOS

§ 5º Os membros do Conselho de Administração 
deverão ser ocupantes de cargo eletivo ou ter 

sido (facultativo) da cooperativa singular filiada.

§ 5º Os membros do Conselho de Administração deverão 
ser ocupantes de cargo eletivo ou ter sido 

(facultativo) da cooperativa singular filiada.

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional

DO MANDATO DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

Art. 62º 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

Art. 62º 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

Adequação conforme 
estrutura da Central



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DAS COMPETÊNCIAS DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

Art. 69º Compete ao Conselho de 
Administração, nos limites legais e 
deste Estatuto Social, atendidas as 

decisões da Assembleia Geral:

Art. 69º Compete ao Conselho de Administração, nos 
limites legais e deste Estatuto Social, atendidas as 

decisões da Assembleia Geral:
...

XVII. deliberar sobre a criação de comitês consultivos;

Adequação  conforme 
Estatuto padrão do Mig 
- Regulação Institucional

DO MANDATO DA 
DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 73º O prazo de mandato dos 
membros da Diretoria Executiva será 
de 4 (quatro) anos, podendo haver, a 

critério do Conselho de 
Administração, a recondução ao 

cargo.

Art. 73º O prazo de mandato dos membros da Diretoria 
Executiva será de 4 (quatro) anos, podendo haver, a 

critério do Conselho de Administração, a recondução ao 
cargo.

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional

DAS COMPETÊNCIAS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 76º Compete à Diretoria 
Executiva:

[...]

Art. 76º Compete à Diretoria Executiva:

II. supervisionar as atividades relacionadas a riscos, com 
o apoio do gerenciamento centralizado realizado pelo 

Sicoob Confederação;  

Adequação  conforme 
Estatuto padrão do Mig
- Regulação Institucional



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DA REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL

Art. 85º O Conselho Fiscal reunir-se-á, 
ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, em 

dia e hora previamente marcados, e, 
extraordinariamente, sempre que 

necessário, por proposta de qualquer um 
de seus integrantes, observando-se em 
ambos os casos as seguintes normas:

I. as reuniões serão realizadas sempre 
com a presença de no mínimo 3 (três) 

membros efetivos;

Art. 85º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 
(uma) vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por proposta 

de qualquer um de seus integrantes, observando-se em 
ambos os casos as seguintes normas:

I. as reuniões serão realizadas sempre com a presença de 
no mínimo 3 (três) membros efetivos;

Adequação do texto 
conforme Estatuto padrão 

do Mig - Regulação 
Institucional

DA REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL

Art. 85º O Conselho Fiscal reunir-se-á, 
ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, em 

dia e hora previamente marcados, e, 
extraordinariamente, sempre que 

necessário, por proposta de qualquer um 
de seus integrantes, observando-se em 
ambos os casos as seguintes normas:

§ 3º Os membros suplentes poderão 
participar das reuniões e das discussões 

dos membros efetivos, sem direito a 
voto.

Art. 85º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 
(uma) vez por mês, em dia e hora previamente marcados, e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por proposta 

de qualquer um de seus integrantes, observando-se em 
ambos os casos as seguintes normas:

§ 3º Os membros suplentes poderão participar das reuniões 
e das discussões dos membros efetivos, sem direito a voto, 

exceto se comparecerem, por convocação, para substituírem 
membros efetivos.

Adequação do texto 
conforme Estatuto padrão 

do Mig - Regulação 
Institucional



ASSUNTO TEXTO ATUAL PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
MOTIVO DA 
ALTERAÇÃO

DISPOSIÇÕES FINAIS DA DISPOSIÇÃO FINAL DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional

REUNIÕES VIRTUAIS OU 
SEMIPRESENCIAIS

N/A

Art. 93. As reuniões dos órgãos de administração e 
fiscalização, as Assembleias Gerais e demais reuniões da 
Central, poderão ser realizadas de forma semipresencial 

ou digital, obedecidos os ritos e procedimentos 
dispostos neste Estatuto Social e na legislação e 
regulamentação em vigor. (Observação: artigo 

facultativo).

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional

DOCUMENTAÇÃO N/A

Art. 94. Os documentos necessários à associação e ao 
relacionamento das cooperativas singulares filiadas com 
a Central poderão ser digitais; ou físicos, que, em caso 

de digitalização, terão o mesmo valor probatório do 
documento original, para todos os fins de direito, sendo 
suficientes para comprovação de autoria e integridade, 
nos termos da legislação e regulamentação em vigor.  

Adequação do texto 
conforme Estatuto 

padrão do Mig -
Regulação Institucional


