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REGULAMENTO ORGANIZACIONAL C.E.C.M DOS FUNCIONÁRIOS DA 

ASTRAZENECA DO BRASIL - COOPAZ   

   

TÍTULO I DO OBJETIVO   

Art. 1º Este regulamento tem como objetivo disciplinar os processos, operações 

de crédito, de capitalização, utilização dos recursos do Fundo de Assistência 

Técnica, Educacional e Social (Fates), Devedores Diversos, Sobras e de 

Segurança da Informação aos associados da cooperativa.   

   

TÍTULO II DOS EMPRÉSTIMOS CAPÍTULO I DOS EMPRÉSTIMOS 

NORMAIS   

   

Art. 2º A cooperativa poderá conceder, dependendo de cada situação específica, 

uma das duas modalidades de empréstimos a seguir indicadas:   

A) Crédito pessoal rápido para toda e qualquer finalidade, para todos os 

associados com mais de 3 (três) meses de capital integralizado, mediante 

desconto em folha de pagamento, de forma que o Cooperado possa 

amortizar em até 24 (vinte e quatro) meses, limitado ao percentual de 30% 

da renda líquida mensal do associado quando somados todos os 

empréstimos já realizados pelo associado.    

B) Crédito pessoal de longo prazo (refinanciamento), para toda e 

qualquer finalidade de médio e longo prazo, para os associados com mais 

de 12 (doze) meses de associação, mediante a centralização dos 

contratos existentes, com desconto em folha de pagamento, de forma que 

o Cooperado possa amortizar em até 36 (trinta e seis) meses, limitado ao 

percentual de 30% da renda líquida mensal do associado quando 

somados todos os empréstimos já realizados pelo associado.    

B.1) Somente associados que não possuem mais linha de crédito rápido 

disponível poderão contratar esta modalidade.   

B.2) Para realizar uma nova contratação de empréstimo pessoal de 

longo prazo, o associado deverá amortizar pelo menos 35% (trinta e cinco 

por cento) do último refinanciamento.    

   

Para cada solicitação de empréstimo o associado deverá enviar à Coopaz o 

contrato devidamente assinado, através do e-mail: coopaz@astrazeneca.com.   

A cada nova solicitação, será inserida a taxa de juros vigente e as devidas 

alíquotas de IOF.   
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SEÇÃO I  DOS LIMITES   

   

Art. 3º O Cooperado poderá solicitar:   

I. Crédito pessoal rápido: até 1 (um) salário nominal.   

   

II. Crédito pessoal de longo prazo (refinanciamento): o valor 

correspondente ao capital integralizado, mais 1 (um) salário nominal.   

   

Parágrafo único. Os cooperados não possuem conta corrente indicada para o 

recebimento de salários terão os empréstimos limitados a R$4.000,00 (quatro mil 

reais).   

   

Art. 4º Os empréstimos acima desses limites serão objeto de estudo por parte 

da Diretoria Executiva, levando-se em consideração a finalidade, o risco e a 

disponibilidade. Caso sejam aprovados, deverão constar em ata da reunião, não 

podendo ultrapassar em qualquer hipótese o comprometimento de 40% da renda 

líquida, com prazo para pagamento de até 48 (quarenta e oito) meses.   

   

Art. 5º A Diretoria Executiva poderá, a seu critério, de acordo com a análise do 

risco, exigir a indicação de até 2 (dois) avalistas, qualquer que seja o montante 

do empréstimo.   

   

Art. 6º Até que seja atingido o montante estabelecido no Art. 3º, o Cooperado 

terá acesso ao crédito, desde que seja de, no máximo, um novo empréstimo a 

cada mês.   

   

Art. 7º Para créditos pessoais rápidos, um novo empréstimo consistirá na 

emissão de um novo contrato, ficando mantidos os contratos emitidos para os 

empréstimos anteriores. Para os refinanciamentos, todos os contratos anteriores 

serão centralizados em um único contrato.   

   

SEÇÃO II DOS PRAZOS, DAS TAXAS E DAS CARÊNCIAS   

   

Art. 8º O crédito pessoal rápido poderá ser amortizado em até 24 (vinte e quatro) 

meses e o refinanciamento em até 36 (trinta e seis) parcelas vencíveis 

mensalmente, podendo, em casos excepcionais autorizados pela Diretoria 

Executiva, chegar a 48 (quarenta e oito) meses, como previsto no Artigo 4°.   

   

Art. 9º A Cooperativa cobrará Juros de 1,5% (um vírgula cinco por cento) para o 

crédito pessoal rápido e 1,3% (um vírgula três por cento) para os 

refinanciamentos, sempre acrescidos da variação da Taxa Referencial (TR), 

através do Sistema Price Corrigido.   
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Parágrafo único. A Taxa Referencial (TR) utilizada para a correção do 

empréstimo será a do dia 20 (vinte) do mês anterior.   

   

   

SEÇÃO III DO CRÉDITO E DA AMORTIZAÇÃO   

   

Art. 10 A liberação do crédito será realizada em conta corrente do Cooperado às 

quintas-feiras, após devolução da documentação assinada, na conta bancária 

indicada pelo Departamento de Recursos Humanos da AstraZeneca como 

aquela cadastrada para o pagamento de salários. Para os cooperados que não 

tenham conta corrente indicada para o recebimento de salários, os empréstimos, 

limitados a R$4.000,00 (quatro mil reais), serão pagos mediante a emissão de 

ordem de pagamento.   

   

Art. 11 O Cooperado poderá antecipar o pagamento parcial ou total do 

empréstimo, bastando fazer a transferência para a conta corrente da Cooperativa 

no Banco Itaú S/A e em seguida comunicar à unidade de crédito para a 

respectiva baixa.   

   

Art. 12 A Diretoria Executiva poderá suspender o crédito por tempo 

indeterminado para o Cooperado que não apresentar saldo suficiente na folha 

de pagamento para amortização das parcelas.   

   

Art. 13 Em caso de demissão da empresa, o saldo devedor será abatido 

conforme critérios a seguir:    

   

I. saldo de capital existente na Cooperativa;    

II. descontado na rescisão do contrato de trabalho do cooperado com a 

AstraZeneca do Brasil Ltda até 1 salário nominal.  

III. negociado diretamente com o ex-cooperado, se necessário até a sua 

execução (inclusive judicial, se demonstrada viabilidade financeira para 

tanto).   

   

   

TÍTULO II CAPITALIZAÇÃO   

   

CAPÍTULO I  DA INTEGRALIZAÇÃO   

   

Art. 14 Cada Cooperado deverá integralizar mensalmente o equivalente a 2% 

(dois por cento) do seu salário nominal, limitado a R$ 190,00 (cento e noventa 

reais).   

   

Art. 15 A Capitalização, bem como o limite, serão reajustados na mesma 

proporção do reajuste salarial recebido pelo Cooperado.   
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Art. 16 No caso de haver um volume muito grande de recursos disponíveis, o 

limite máximo de capitalização poderá ser mantido, a critério da Diretoria 

Executiva, registrando em ata tal decisão.   

   

Art. 17 Em caso de existência de sobras no exercício, a Cooperativa remunerará 

o capital integralizado do Cooperado, proporcionalmente às operações 

realizadas, a até 100% da taxa Selic, mediante decisão em Assembleia Geral 

Ordinária (AGO).   

   

CAPÍTULO II DA DEMISSÃO   

   

Art. 18 A devolução de capital para ex-cooperados que ainda permanecerem na 

empresa e que tiverem solicitado espontaneamente tal devolução poderá ser 

efetuada em até 12 (doze) parcelas, dando início aos depósitos em conta 

corrente no próximo mês.   

   

Parágrafo único.  A Diretoria Executiva poderá, a seu critério, optar pela 

devolução que trata o Art. 18 em número menor de parcelas.   

   

Art. 19 Cooperados em débito com a Cooperativa não poderão solicitar o seu 

desligamento do quadro social, mesmo que o saldo de capital seja suficiente para 

cobertura do débito existente, exceto no caso de cooperados afastados há mais 

de 330 (trezentos e trinta) dias.   

   

Art. 20 A devolução de capital para ex-cooperados que se desligaram da 

empresa será efetuada em uma única parcela, até o dia 15 do mês subsequente 

à demissão.   

   

Parágrafo único. A devolução de eventuais sobras será efetuada após a 

deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que aprovar as contas do 

exercício em que ocorreu o desligamento.   

   

CAPÍTULO III READMISSÃO   

   

Art. 21 O Cooperado que solicitar demissão espontânea da Cooperativa e quiser 

retornar ao quadro social deverá integralizar, de uma só vez, o capital retirado 

na ocasião da demissão, devidamente corrigido, exceto para os afastados há 

mais de 330 (trezentos e trinta) dias.   

   

Art. 22 A Diretoria Executiva, no caso de haver um volume muito grande de 

recursos disponíveis, poderá abrir mão da integralização que trata o item anterior 

deste regulamento, devendo constar em ata da reunião da Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) tal decisão.   
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CAPÍTULO IV DOS COOPERADOS AFASTADOS   

   

Art. 23 O Cooperado afastado não terá mais acesso ao crédito, exceto em caso 

de afastamento por licença maternidade.   

   

§1º O cooperado afastado da empresa mantenedora há mais de 330 (trezentos 

e trinta) dias deverá ser demitido da cooperativa, sendo que seu capital será 

utilizado para amortizar e/ou liquidar o saldo devedor. Em caso de insuficiência 

de saldo, o ex-cooperado deverá liquidar seu saldo devedor com recursos 

próprios.    

   

§2º O cooperado afastado há mais de 330 dias que retornar ao trabalho terá o 

mesmo limite de crédito e carências aplicados para os novos cooperados, como 

se estivesse sendo readmitido na cooperativa.   

   

TÍTULO III DEVEDORES DIVERSOS   

   

Art. 24 Entende-se por devedores diversos os cooperados demitidos e que não 

possuem saldo rescisório suficiente para a cobertura dos saldos devedores de 

empréstimo, por ocasião da demissão da empresa.   

Art. 25 Por ocasião da demissão do funcionário, a divisão de recursos humanos 

da AstraZeneca do Brasil Ltda. solicitará à Coopaz a informação da existência 

de débito para desconto na rescisão.   

Art. 26 Após o cálculo da rescisão, a divisão de Recursos Humanos da empresa 

mantenedora comunicará à Coopaz os valores descontados.   

Art. 27 Se for constatada insuficiência para pagamento do saldo devedor, a 

Coopaz deverá iniciar, por si ou por terceiro por ela contratado, as tratativas para 

o recebimento do valor do débito.   

Art. 28 As negociações de débitos pendentes com cooperados se dará de acordo 

com critérios definidos pela Coopaz, sendo que eventuais exceções poderão ser 

aprovadas pela Diretoria Executiva.   

Estratégia de cobrança:   

1. 30 dias – negociação na cooperativa;    

2. 45 dias – envio para negociação com a empresa de cobrança:  • 

Conciliação pré- processual   

• Processo.   
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Régua de cobrança:   

5 dias: Enviar e-mail;    

15 dias: E-mail e telefone;   

30 dias: Pagamento do saldo devedor. Caso não tenhamos sucesso realizar a 

negativação Serasa aos 45 dias e enviar para escritório de cobrança.    

Art. 29 Ex-cooperados que tiverem saldos devedores não quitados com a 

Coopaz somente poderão retornar à cooperativa, em caso de recontratação pela 

empresa mantenedora, realizando a liquidação do prejuízo.    

Art. 30 A classificação do risco obedecerá rigorosamente às normas contidas na 

resolução 2682 do Banco Central.   

   

TÍTULO IV FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL 

(Fates)   

   

CAPÍTULO I ASSISTÊNCIA SOCIAL   

   

SEÇÃO I   DA DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO PARA COMPRA DE 

APARELHOS ORTOPÉDICOS, PROTESES E OUTROS)   

   

Art. 31 Todo Cooperado terá direito a este tipo de doação, para uso próprio ou  

de   seus  dependentes   diretos,   mediante   apresentação  do  

 pedido, acompanhado de laudo médico (referindo-se à solicitação do 

aparelho).   

   

Art. 32 O valor máximo estipulado para a doação é de R$ 500,00 (Quinhentos 

Reais) por cooperado, por ano.   

   

Art. 33 A Diretoria Executiva poderá, a seu critério, elevar este valor para 

determinados casos, mediante estudo e viabilidade.   

   

Art. 34 Em caso de indisponibilidade de verba, para atender uma demanda 

maior, a Diretoria Executiva deverá analisar a condição econômica do 

Cooperado, dando prioridade aos mais carentes.   

   

Art. 35 As doações serão destinadas exclusivamente para aquisição de 

aparelhos ortopédicos e próteses.   
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SEÇÃO II DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E FAMILIAR   

   

Art. 36 A Cooperativa poderá contratar profissional habilitado para desenvolver, 

na sede da sociedade ou fora dela, cursos de Educação Financeira para o 

quadro social.   

   

Art.  37 A verba destinada será equivalente ao custo total do evento.   

   

SEÇÃO III PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR   

   

Art. 38 A cooperativa poderá subsidiar parte do custo do tratamento de 

reeducação alimentar para os cooperados.   

   

Art. 39 A Diretoria Executiva definirá o valor a ser subsidiado em função do custo 

do programa, do número de participantes e da disponibilidade de recursos.   

   

SEÇÃO IV ELABORAÇÃO DE MANUAIS, CARTAZES RELACIONADOS 

AOS ASSUNTOS COOPERATIVISTAS   

   

Art. 40 Os manuais, cartazes e materiais promocionais da Cooperativa serão 

confeccionados com as verbas desta conta, na qual a verba destinada será 

equivalente ao custo total do evento.   

   

SEÇÃO V AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO AO QUADRO 

SOCIAL   

   

Art. 41 Os brindes comemorativos serão adquiridos com verbas desta conta, no 

qual a verba destinada será equivalente ao custo total do evento.   

   

   

SEÇÃO VI AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHAS E EDUCATIVAS   

   

Art. 42 Os prêmios para as campanhas comemorativas e promocionais serão 

adquiridos com verbas desta conta.   

   

Art. 43 Em caso de sorteios para estimular a presença em determinados eventos, 

a Cooperativa procurará atender ao maior número de cooperados possível, 

levando em consideração o atrativo.    

   

Art. 44 A verba destinada será equivalente ao custo total do evento.   
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CAPÍTULO II ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL   

   

SEÇÃO I DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 

COOPERATIVISTAS   

   

Art. 45 Os referidos cursos destinam-se exclusivamente aos Funcionários, 

membros do Conselho Fiscal e Dirigentes da Cooperativa, podendo, 

dependendo do seu conteúdo, ter a participação de algum Cooperado escolhido 

à critério da Diretoria.   

   

Parágrafo único.  A verba destinada para esse fim equivale ao custo total de 

cada evento.   

   

Art. 46 A participação em eventos por ano é ilimitada, considerando-se o grau 

de necessidade de participação.   

   

   

SEÇÃO II SUBSÍDIOS PARA CURSOS DE IDIOMAS   

   

Art. 47 O presente programa tem por objetivo oferecer oportunidade de 

desenvolvimento no idioma inglês, com facilidade e baixo custo, aumentando 

assim as oportunidades profissionais dos cooperados.   

   

  I.   Das condições desse programa:   

   

a) adesão mínima de 10 (dez) alunos, seguindo os estágios da escola 

contratada.   

   

b) avaliação para identificar o nível enquadrado.   

   

c) 2:30 horas de aula por semana, sendo 2 (dois) dias de 1:15 horas.   

   

  II.   São elegíveis a este programa:   

   

a) os associados à cooperativa há mais de 1 (um) ano, que não sejam 

beneficiados por outro programa similar;   

   

b) apresentação ao final de cada módulo do atestado de frequência e 

média alcançada.   

   

III. dos subsídios:    
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a) 50% (cinquenta por cento) de reembolso em matrícula, mensalidades 

e livros, de acordo com os limites abaixo, pelo período máximo de 2 

(dois) anos:   

   

b) aulas na AZB = reembolso limitado a R$ 50,00/mês   

   

c) aulas externas (escolas) reembolso limitado a R$ 100,00/mês   

   

IV. das condições:   

   

a) 80% (oitenta por cento) de frequência   

   

b) Média 7 (sete) ou equivalente   

   

Art. 48 A execução do programa estará vinculada à verba disponível no FATES; 

e será amplamente divulgada ao quadro social.   

   

Art. 49 Caso haja uma demanda maior que a disponibilidade, a Diretoria 

Executiva adotará critérios para escolha dos participantes.   

   

   

TÍTULO V SOBRAS   

   

Art. 50 As sobras apuradas serão rateadas entre os cooperados, na proporção 

direta das operações realizadas no decorrer do exercício.   

Art. 51 O percentual a ser rateado será obtido através da seguinte fórmula: Valor 

das Sobras, dividido pelo valor das Rendas De Juros.     

Art. 52 O crédito das sobras será efetuado mediante aumento de crédito na conta 

capital do Cooperado.   

Art. 53 Os casos não previstos neste regulamento serão decididos pela Diretoria 

Executiva, dentro dos limites da Lei e do Estatuto Social.   

   

   

TÍTULO VI VIGÊNCIA   

   

Art. 54 Este Regulamento Organizacional foi aprovado na Assembleia Geral 

Ordinária de 23 de abril de 2019 e passa a vigorar em julho de 2019.    

  

  

  

 


