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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL E

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Diretor-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Administração
Pública Municipal de Porto Alegre – Municred POA convoca os 4252 (quatro mil duzentos e cinquenta e
dois) associados da Cooperativa para se reunirem virtualmente emAssembleia Geral Ordinária DIGITAL e
Assembleia Geral Extraordinária DIGITAL a ser realizada no dia 31/07/2020, em primeira convocação às
11 horas, com a presença de dois terços (2/3) dos associados, em segunda convocação, às 12 horas com
a presença de 50% mais 1 (um) dos associados e, em terceira e última convocação, às 13 horas, com um
mínimo de 10 (dez) associados presentes. Por se tratar de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
DIGITAL, com base no Art. 1º, § 1º, II, da Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020, não
haverá reunião presencial de forma física, apenas haverá reunião presencial de forma digital, tendo em
vista a atual pandemia da covid-19.
DAPARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO EMASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAE EXTRAORDINÁRIADIGITAL
(a) - Todas as instruções para participação e votação em Assembleia Geral estão disponíveis no site
da Municred, www.municred.com.br, através do link “Manual”, na opção Assembleia Geral, localizada
no menu principal.
(b) - A transmissão e participação emAssembleia Geral ocorrerá por meio do aplicativo “Microsoft Teams”.
(c) - A votação da ordem do dia ocorrerá por meio do aplicativo “CheckMob”, disponível para download na
loja Google play para celulares Android ou por boletim de voto à distância.
(d) - A Cooperativa de Crédito Municred não se responsabiliza por falhas de conexão à internet,
transmissão e recepção do cooperado.
(e) - O associado somente poderá votar na Assembleia caso não tenha infringido qualquer disposição do
Estatuto Social da Municred ou da legislação, conforme previsto no Artigo 17, § 2º, “b” do Estatuto Social
da Municred.
(f) - Somente poderá participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o associado que apresentar
seu documento de identificação até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos
trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente, conforme previsto no Artigo 3º, § 2º da
Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020. Os associados que não apresentarem o seu
documento de identificação até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos,
não poderão participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

DO BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA
Qualquer associado poderá votar por meio de boletim de voto a distância que conterá todas as matérias
constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária Digital e Extraordinária Digital. Para votação
por meio de boletim de voto a distância, o associado terá que solicitar o boletim por meio do correio
eletrônico ag@municred.com.br.
Caso a opção pela votação seja por meio do boletim do voto a distância, o mesmo deverá ser devolvido
à Cooperativa Municred no mínimo até 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária Digital, ou seja, até o dia 26/07/2020, sob pena de ser considerado inválido.
A devolução poderá ser feita por meio de correio eletrônico ou por WhatsApp, fotografando o boletim de
votação e um documento com foto.
Todas as informações sobre aAssembleia Geral, assim como todos os nomes daqueles que concorrem aos
cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem como as propostas de valores de cédulas
de presença (itens 4, 5 da Ordem do Dia) e honorários do Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e
Diretor Financeiro (itens 6,7 e 8), constam no site da Municred, www.municred.com.br.

ORDEM DO DIA DAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal;
2) Eleição de todos os componentes de cargos do Conselho de Administração;
3) Eleição de todos os componentes de cargos do Conselho Fiscal;
4) Fixação do Valor das Cédulas de Presença dos membros do Conselho de Administração;
5) Fixação do Valor das Cédulas de Presença dos membros do Conselho Fiscal;
6) Fixação do Valor dos honorários do Diretor-Presidente, com base na capacidade financeira da
cooperativa e com base na remuneração praticada no mercado, conforme previsto no Artigo 29-A, XIII
do Estatuto Social;

7) Fixação do Valor dos honorários do Diretor Financeiro, com base na capacidade financeira da
cooperativa e com base na remuneração praticada no mercado, conforme previsto no Artigo 29-A, XIII
do Estatuto Social;

8) Fixação do Valor dos honorários do Diretor Administrativo, com base na capacidade financeira da
cooperativa e com base na remuneração praticada no mercado, conforme previsto no Artigo 29-A, XIII
do Estatuto Social;

9) Rateio das perdas a todos os associados, até o limite de suas quotas-partes, respeitando o mínimo de
quotas-partes para manter-se associado.

ORDEM DO DIA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Reformar o Estatuto Social com base nas propostas abaixo indicadas:

10) Excluir o inciso XIII, do Artigo 29-A;
11) Excluir a frase “A proposta deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração” do item (vii), da

alínea “a”, do Artigo 32;
12)O inciso IV, do Artigo 24 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“IV – Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e
membros do Conselho Fiscal, assim como aprovar a proposta de honorários do Diretor-Presidente, do
Diretor Administrativo e do Diretor Financeiro;”

13) Adicionar no Estatuto Social o inciso VII no Artigo 24, contendo a seguinte redação:
“VII – Os honorários do Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro serão definidos
com base em valores praticados pelo mercado financeiro assim como com base na capacidade
econômico-financeira da Cooperativa.”

14) A redação do Artigo 27 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 27. A partir da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024, a Cooperativa terá um Conselho de
Administração composto de 7 (sete) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, todos associados eleitos
em Assembleia Geral.”

15) A redação do §2º, do Artigo 27 passa a ter a seguinte redação:
“O Diretor-Presidente, o Diretor Administrativo e o Diretor Financeiro deverão ser eleitos pelos associados
emAssembleia Geral Ordinária dentre aqueles que houverem sido eleitos Conselheiros deAdministração”.

16) Adicionar no Estatuto Social o Artigo 27-B e os §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, contendo a seguinte redação:
“Art. 27-B. Para a eleição que elegerá os Conselheiros de Administração e membros da Diretoria, a
Cooperativa receberá inscrições dos associados que queiram ser candidatos. O prazo das inscrições
será de 10 de janeiro até 20 de janeiro do ano que ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária que elegerá
os membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva. A inscrição deverá estar instruída
com documentos comprobatórios de que o candidato atende a todos os requisitos previstos no Anexo
II, da Resolução n.º 4.122, de 2 de agosto de 2012, Art. 2º e seus incisos, além de comprovação de que
atende a todos os requisitos previstos no presente Estatuto Social. §1º. A Cooperativa não está obrigada
a comunicar os associados do prazo previsto no caput do presente artigo. §2º A Cooperativa deverá
informar o associado inscrito para concorrer se o mesmo atendeu a todos os requisitos previstos no caput
do presente artigo, concedendo o prazo de 10 dias corridos para regularização do candidato, sob pena
de indeferimento da inscrição e impossibilidade de concorrer. § 3º O prazo para a Cooperativa informar
se o associado inscrito para concorrer atendeu a todos os requisitos é de 30 dias úteis e deverá ser
por meio de ofício assinado pelo Diretor-Presidente. § 4º A resposta referida no parágrafo anterior será
enviada por meio de correio-eletrônico informado pelo inscrito no momento da inscrição.
§ 5º Não havendo resposta por parte da Cooperativa, considera-se deferida a inscrição.”

17)O § 1º e o § 2º do Artigo 28 passam a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º. O Conselho de Administração deverá vetar a contratação de executivos por parte da Diretoria
Executiva caso forem parentes entre si ou de membros dos órgãos de administração da Cooperativa
até o 2º (segundo grau) em linha reta ou colateral.
§ 2º. O Conselho de Administração será presidido pelo Diretor-Presidente da Cooperativa.”

18)O caput do Artigo 30 e seu §1º passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. A Diretoria Executiva é formada pelo Diretor-Presidente, pelo Diretor Administrativo e Diretor
Financeiro e terão um mandato de 4 (quatro) anos. O Diretor-Presidente deverá dedicar tempo integral
às atividades da Cooperativa, devendo ser ressarcidas suas despesas de refeição e deslocamento.
§ 1º. O Diretor-Presidente deverá frequentar cursos na área da Administração, Gestão, Governança
Corporativa e Cooperativismo, visando a sua constante qualificação, no mínimo de 120 horas/aula em cada
exercício social, custeado pela Cooperativa. Os cursos poderão ser de extensão, lato senso ou stricto senso.

19) Adicionar o Artigo 30-A no Estatuto Social, contendo a seguinte redação:
“Art. 30-A. As decisões por parte dos membros da Diretoria Executiva serão formalizadas por meio de
Resoluções devidamente numeradas;”

20)O Artigo 31 passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. À Diretoria Executiva compete administrar e representar a Cooperativa, com poderes para
obriga-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, podendo transigir e renunciar direitos
e adquirir, alienar e onerar bens que foram objeto de deliberação do Conselho de Administração.
Caberá também à Diretoria Executiva elaborar as políticas exigidas em legislação e regulamentação
pertinente, em consonância com o planejamento estratégico da Cooperativa.”

Porto Alegre, 15 de julho de 2020.
Angelito Rocha
Diretor-presidente


