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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA A SER APRESENTADA NA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14/04/2021 DA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL CATARINENSE – ACENTRA. 

 

a) Alteração da alínea “c” do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa: 

Antes Depois 

Art. 1º 

 

[...] 

 

c) área de ação, para efeito de admissão de 

associados, circunscrita ao município da sede 

e aos de Araranguá, Balneário Arroio do 

Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, 

Braço do Norte, Capivari de Baixo, Cocal do 

Sul, Ermo, Forquilhinha, Gravatal, Içara, 

Jacinto Machado, Jaguaruna, Laguna, Lauro 

Müller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, 

Morro Grande, Nova Veneza, Orleans, Pedras 

Grandes, Sangão, Santa Rosa do Sul, São 

Ludgero, Siderópolis, Sombrio, Timbé do Sul, 

Treviso, Treze de Maio, Tubarão, Turvo e 

Urussanga, todos no Estado de Santa 

Catarina; e 

 

Art. 1º 

 

[...] 

 

c) área de ação, para efeito de admissão de 

instalação das dependências físicas da 

Cooperativa e de associados, circunscrita ao 

município da sede e aos de Araranguá, 

Balneário Arroio do Silva, Balneário 

Gaivota, Balneário Rincão, Braço do Norte, 

Capivari de Baixo, Cocal do Sul, Ermo, 

Forquilhinha, Gravatal, Içara, Jacinto 

Machado, Jaguaruna, Laguna, Lauro Müller, 

Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Morro 

Grande, Nova Veneza, Orleans, Pedras 

Grandes, Sangão, Santa Rosa do Sul, São 

Ludgero, Siderópolis, Sombrio, Timbé do 

Sul, Treviso, Treze de Maio, Tubarão, Turvo 

e Urussanga, todos no Estado de Santa 

Catarina; 

 

b) Inclusão da alínea “d” do art. 1º, que dispõe sobre a área de admissão da Cooperativa: 

Antes Depois 

Art. 1º 

 

[...] 

 

Não havia essa disposição. 

Art. 1º 

 

[...] 

 

d) área exclusiva para fins de admissão de 

cooperados, desde que garantidas as 

possibilidades de reunião, controle, 

realização de operações e prestação de 

serviços, por meios presenciais ou 

eletrônicos, podendo, de acordo com esses 

critérios, alcançar pessoas domiciliadas em 

qualquer localidade do território nacional; 

 

Observação: Redação incluída para a 

possibilitar a admissão de cooperados em 

todo o território nacional. 
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c) Alteração dos incisos I e II do art. 5º, que dispõem sobre a admissão: 

Antes Depois 

Art. 5º.  

 

[...] 

 

I – pessoas físicas, que estejam na plenitude 

de sua capacidade civil, concordem com o 

presente Estatuto, e que residam ou exerçam 

atividade na área de ação delimitada neste 

Estatuto; 

II – pessoas jurídicas sediadas na área de ação 

e abrangência da Cooperativa, e ainda, 

entidades e empresas sem fins lucrativos, 

observadas as disposições da legislação em 

vigor. 

 

 

 

Art. 5º.  

 

[...] 

 

I – pessoas físicas, que estejam na plenitude 

de sua capacidade civil, concordem com o 

presente Estatuto, e que residam ou exerçam 

atividade na área de ação e/ou admissão 

delimitada neste Estatuto; 

II – pessoas jurídicas sediadas na área de 

ação, admissão e abrangência da 

Cooperativa, e ainda, entidades e empresas 

sem fins lucrativos, observadas as 

disposições da legislação em vigor. 

 

Observação: Redação incluída para a 

possibilitar a admissão de cooperados em 

todo o território nacional. 

 

d) Inclusão do inciso II do art. 29, que dispõe sobre a Assembleia Geral: 

Antes Depois 

Art. 29. 

 

[...] 

 

Não havia essa disposição. 

Art. 29. 

 

[...] 

 

II – o formato da Assembleia Geral, que 

poderá ser presencial, semipresencial ou 

digital; 

 

Observação: Incluída a possibilidade de 

realização de Assembleia Geral no formato 

semipresencial e digital, de acordo com a Lei 

nº 5.764/71. 

 

e) Alteração do inciso II do art. 68, que dispõe sobre as Competências do Diretor de 

Operações: 

Antes Depois 

Art. 68. 

 

[...] 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Art. 68. 

 

[...] 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 
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Cooperativa, podendo firmar, em conjunto 

com outro integrante da Diretoria Executiva, 

ou ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa da 

Assembleia Geral apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração, de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa; 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto 

com outro integrante da Diretoria Executiva, 

ou ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa do 

Conselho de Administração apenas para a 

aquisição, alienação ou oneração, de imóveis 

de uso próprio da Cooperativa; 

 

Observação: Transferida para o Conselho de 

Administração a competência de autorizar a 

venda de bem de uso próprio da Cooperativa. 

 

f) Alteração do inciso II do art. 69, que dispõe sobre as Competências do Diretor 

Administrativo: 

Antes Depois 

Art. 69. 

 

[...] 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto 

com outro integrante da Diretoria Executiva, 

ou ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa da 

Assembleia Geral apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa; 

Art. 69. 

 

[...] 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto 

com outro integrante da Diretoria Executiva, 

ou ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa do 

Conselho de Administração apenas para a 

aquisição, alienação ou oneração de bens 

imóveis de uso próprio da Cooperativa; 

 

Observação: Transferida para o Conselho de 

Administração a competência de autorizar a 

venda de bem de uso próprio da Cooperativa. 

 

 

 

 

 



 4 

g) Alteração do inciso I do art. 72, que dispõe sobre o Exercício Social, Sobras e Perdas e 

Fundos Sociais: 

Antes Depois 

Art. 72. 

 

[...] 

 

I – 40% (quarenta por cento), no mínimo, para 

o Fundo de Reserva, destinado a reparar 

perdas e atender ao desenvolvimento da 

Cooperativa; 

 

Art. 72. 

 

[...] 

 

I – 60% (sessenta por cento), no mínimo, 

para o Fundo de Reserva, destinado a reparar 

perdas e atender ao desenvolvimento da 

Cooperativa; 

 

Observação: Aumento do Fundo de Reserva 

de 40% (quarenta por cento) para 60% 

(sessenta por cento), visando garantir a 

perenidade e solidez da Cooperativa. 

 

 


