
 
 

ANEXO I 

MODELO DE GESTÃO OPERACIONAL  

 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA DA FORTE SAUDE – COOPERATIVA DE 

TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E DE APOIO, no uso das atribuições que 

lhe confere o Estatuto Social, e considerando a ratificação pelos cooperados em 

Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, devidamente convocada, APROVAM 

o presente MODELO DE GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO, segundo as 

condições adiante especificadas, nos termos exigidos pela Constituição Federal e as 

seguintes leis: 12.690/12, Lei 8.666/93 – Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei nº 

10.520/02 – Lei de Pregão Presencial, Lei nº 10.024/19 – Pregão Eletrônico, Decreto-Lei 

nº 200/1967, Decreto Lei nº 2.271/97, além do estabelecido na Instrução Normativa nº 

05, de 25 de maio de 2017. 

 

Art. 1º - O modelo de gestão operacional adotado por esta cooperativa fundamenta-se no 

cooperativismo.  

Parágrafo Único: o cooperativismo é um modelo de negócios pautado na participação 

democrática, através da união de pessoas que compartilham os resultados, promovendo 

simultaneamente o crescimento econômico e inclusão social. 

Art. 2º - A Assembleia Geral é o órgão supremo da cooperativa, cabendo-lhe tomar toda 

e qualquer decisão de interesse da entidade e suas deliberações vinculam a todos, ainda 

que ausentes ou discordantes, na forma do art. 16 do Estatuto Social.  

Art. 3º - A Assembleia Geral possui três modalidades:  

I - Assembleia Geral Ordinária que ocorre obrigatoriamente uma vez por ano, com prazo 

máximo de realização até final do primeiro trimestre, a saber 31 de março, e trata dos 

assuntos relacionados a prestação de contas, destinação de sobras apuradas ou o rateio 

das perdas, eleição e posse da Diretoria e Fiscal, e qualquer outro assunto de interesse 

social, na forma do artigo 29 Estatuto Social; 

II – Assembleia Geral Extraordinária que poderá ser realizada sempre que necessário e 

poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, tendo competência exclusiva 

para deliberar sobre os assuntos destinados no art. 30 do Estatuto Social; 

III – Assembleia Geral Especial que se realizará sempre no segundo semestre do ano para 

tratar, quando necessário, sobre a gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos 

sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e 

organização da prestação de serviço, na forma do art. 32 do Estatuto Social.   



 
Parágrafo único: as decisões deliberadas e aprovadas em assembleias gerais, 

independentemente da sua modalidade, vinculam todos sócios cooperados, ainda que 

ausentes e/ou discordantes. 

Art. 4º - A cooperativa possui três órgãos eletivos, com prazo e mandato previamente 

estabelecido:  

§1º - A Diretoria que compreende o cargo de diretor presidente, diretor vice-presidente e 

diretor secretário, com mandato de 04 (quatro) anos, explicitando ainda que:  

I - Com exceção ao decido em assembleia geral, a Diretoria é o órgão superior na 

hierarquia administrativa, sendo de sua competência privativa e exclusiva 

responsabilidade, a decisão de todo e qualquer assunto de ordem econômica e social, de 

interesse da cooperativa e de seus cooperados nos limites da lei, estatuto; 

II – É de incumbência e autonomia da Diretoria contratar técnicos para exercerem funções 

de administração executiva dos negócios sociais. 

 

§2º- Conselho Fiscal que compreende três conselheiros(as) efetivos(as) e três 

conselheiros(as) suplentes, eleitos anualmente, acrescentando ainda que:  

I - O conselho Fiscal não possui posição na hierarquia, tendo em vista que é um órgão 

independente e imparcial, que promove a fiscalização assídua e minuciosamente todo e 

qualquer ato praticado pela Diretoria Executiva e demais órgãos outrora constituídos, 

incluindo-se aqui, os negócios e atividades praticados pela cooperativa, ainda que com 

terceiros;  

II – Para o desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal tem livre acesso a quaisquer 

livros, contas e documentos, a empregados, cooperados e outros independente de 

autorização da Diretoria, sem que, contudo, lhe caiba o direito de interferir no 

cumprimento das determinações deste órgão. 

§3º - A Diretoria Executiva compreende sete membros, eleitos anualmente, todos os 

associados da cooperativa, sendo vedada a recondução. 

§3º - As funções de administração executiva dos negócios sociais poderão ser exercidas 

por técnicos contratos, segundo a estrutura em que for estabelecida pela Diretoria. 

§4º - É de competência das Assembleias Gerais a destituição dos membros da Diretoria, 

do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva ou de outros. 

§5º - Ocorrendo a destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou 

fiscalização da Cooperativa, poderá a Assembleia Geral designar administradores e 

conselheiros fiscais provisórios até a eleição e posse dos novos membros, cuja eleição 

deverá ser realizada em até 30 dias, observado o previsto no estatuto.  

Art. 5º - A Cooperativa tem, ainda, funções administrativas, responsáveis pelo 

funcionamento do seu quadro operacional de cooperados; e funções 



 
financeiras/contábeis, que desenvolvem eventos relacionados a estas áreas de suporte 

administrativo da Cooperativa. 

Art. 6º – O cooperado possui autonomia sobre o momento em que deve iniciar, suspender 

ainda que transitoriamente, e encerrar a prestação do seu serviço, desde que notifique a 

cooperativa de sua decisão, não podendo, entretanto, abandonar o serviço quando estiver 

em plantão dentro da própria unidade, sob pena de violação do estatuto social, regimento 

Regimento Orientador e Disciplinar e código de ética específico.  

§1º - para os cooperados que prestam serviço fora da sede desta cooperativa, deverá se 

candidatar ou eleger coordenador e/ou delegado, para que este possa lhe representar, 

incentivar e promover as respectivas avaliações de desempenho próprios e de acordo com 

seu respectivo conselho profissional, na forma prevista no art. 8, deste modelo.  

§2º - Os cooperados tem ciência de que devem prestar seus serviços de forma ética e 

legal, cumprindo integralmente, além do que disciplina o estatuto e regimento desta 

Cooperativa, o estatuto próprio de sua respectiva profissão.  

§3º - Os cooperados podem reivindicar qualquer direito seja os instituídos 

estatutariamente ou os legais, promover sugestões, submeter propostas que ache 

interessante, ou proposta que contribuam para melhorias e o bom andamento da prestação 

de serviço entre a Cooperativa e o Contratante. 

Art. 7º - Toda vez que houver atuação profissional em munícipio diverso da sede desta 

cooperativa, será criado o núcleo de cooperados para o respectivo município, através de 

resolução e/ou normas, no que este regimento e estatuto social não previu.   

§1º - O núcleo de cooperado é composto por cooperados dedicados direta e/ou 

indiretamente na coordenação, planejamento, execução, monitoramento e/ou avaliação 

de contratos, operações especiais e atuantes no município diverso da sede. 

§2º - Cada núcleo possui uma coordenação de núcleo eleita com mandato de 01 ano, 

sendo permitida apenas uma reeleição.  

§3º - A coordenação de núcleo é formada por um coordenador e/ou delegado; 

§4º - Apenas os cooperados integrante do seu respectivo núcleo podem ocupar cargo de 

coordenador e/ou delegado de núcleo. 

§5º - A eleição de coordenador e/ou delegado de núcleo será feita em assembleia geral 

e/ou reunião devidamente convocada e específica para este fim;  

Art. 8º - Qualquer sócio cooperado, desde que prestado as devidas declarações e não 

encontre-se com qualquer impedimento legal e/ou estatutário, poderá se candidatar aos 

cargos de coordenador e/ou delegado.  

Art. 9º - Os candidatos a coordenadores e/ou delegados devem, ainda, observar os 

seguintes requisitos: 

I – Só poderá concorrer ao cargo de delegado e/ou coordenador aquele que presta serviço 

no mesmo local de prestação de serviço; 



 
II – O cargo de delegado poderá ser cumulado com o de coordenador;  

III – São atribuições do Coordenador e/ou delegado, sem prejuízo de outras que venham 

ser estabelecidas por ato próprio e/ou da diretoria da Cooperativa:  

a) Acompanhar uso de uniformes e equipamentos de proteção individual – EPIs em 

condições adequadas e de acordo com a atividade que será realizada pelos 

associados; 

b) Solicitar aos associados que comuniquem antecipadamente a ausência do posto 

de atendimento e/ou unidade, o qual está vinculado para que a Cooperativa 

substitua por outro associado, não deixando a unidade sem atendimento ou 

desfalcada; 

c) Levar a conhecimento da cooperativa qualquer reclamação, sugestão, ou mesmo 

exigência, em relação ao contrato que está sendo prestado; 

d) Acompanhar as presenças e permanências dos associados na unidade e/ou postos 

de atendimento, para cada produtividade prestada e solicitar aos cooperados que, 

mensalmente, assinem folha de produtividade em relação ao período da sua 

produtividade/prestação do serviço; 

e) Tratar junto ao tomador de serviço e a cooperativa dos assuntos pertinentes ao 

contrato de prestação de serviços, inclusive negociar a liberação de fatura que 

esteja em atraso, para o repasse da produção; 

f) Participar de assembleias gerais, quando assim convocadas;  

g) Incentivar a participação dos cooperados nas assembleias gerais devidamente 

convocadas;  

h) Comunicar aos cooperados, as decisões tomadas pela cooperativa em relação ao 

contrato, e outras informações de interesse social; 

i) Comunicar a cooperativa acerca de associado que abandonou o serviço mesmo 

tendo assumido plantão na unidade de atendimento, sob pena de violação do 

estatuto social, regimento orientador e disciplinar e código de ética específico. 

j) Comunicar outras faltas praticadas pelo cooperado que possam comprometer o 

bom andamento da prestação de serviços; 

k) Reunir-se, sempre que necessário, com o Contratante para avaliar e discutir sobre 

questões na execução do contrato, registrando em ata;  

l) Elaborar mensalmente  o relatório de suas atividades como coordenador; 

m) Promover e manter um bom relacionamento entre os associados participantes do 

contrato, contribuindo para melhorias e o bom andamento da prestação de serviço 

entre a Cooperativa e o Contratante; 

n) Coordenar a fruição do repouso remunerado dos cooperados, apresentando para a 

diretoria as possíveis datas dos repousos dos cooperados para homologação pelo 

referido órgão; 

o) Buscar integrar-se com a Diretoria da Cooperativa, providenciando agilidade na 

comunicação dos problemas sugerindo possíveis soluções e aplicando as 

orientações de comum acordo com a participação de todos os envolvidos. 

 



 
Art. 10º - A cooperativa deverá, obrigatoriamente, manter-se inscrita com seus 

certificados em vigência junto aos conselhos de medicina, enfermagem, odontologia, 

educação física, medicina veterinária, técnicos de radiologia, biblioteconomia, 

fisioterapia, psicologia, nutrição, assistência social, fonoaudiologia, administração.  

Art. 11º - A cooperativa deverá, obrigatoriamente, manter-se inscrita e regular junto a 

OCEB - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. 

Art. 13º - A cooperativa deverá, obrigatoriamente, deverá promover, sempre que 

necessário, registro de suas atas de assembleias gerais junto a Junta Comercial. 

Art. 14º - A cooperativa deverá, obrigatoriamente, manter-se regular no que se refere a 

arrecadação tributária municipal, estadual e federal.  

Art. 15º - A cooperativa deverá, obrigatoriamente, manter vigente a apólice de seguro 

acidente de trabalho, na forma da Lei nº 12.690/12. 

Art. 16º - Quando a Cooperativa firmar contratos com a Administração Pública, seja ela 

direta ou indiretamente, deverá observar, além dos princípios cooperativistas, aqueles 

instituídos no art. 37 da Constituição Federal, a saber, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 17º - Para que a Cooperativa possa firmar contratos com o ente público, cumprirá os 

critérios legais de licitação, independentemente da sua modalidade, observando o 

instituído na Lei 8.666/93 – Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei nº 10.520/02 – Lei 

de Pregão Presencial, Lei nº 10.024/19 – Pregão Eletrônico, Decreto-Lei nº 200/1967, 

Decreto Lei nº 2.271/97, além do estabelecido na Instrução Normativa nº 05, de 25 de 

maio de 2017, especificamente seu art. 10,§1º.  

Art. 18º - A Cooperativa deverá, ainda, criar meios que promovam o incentivo a 

fiscalização do ente público das atividades cooperativas, a saber:  

I – Emitir mensalmente de termo de aferição descriminando nome completo do sócio 

cooperado que prestou serviço, CPF, número do registro profissional, cargo, quantidade 

de horas prestados e/ou plantões.  

II – Emissão mensal de certidões que comprovem a regularidade fiscal, acrescentando 

ainda certidão específica da OCEB - entidade fiscalizadora;  

III – Indicar coordenador e/ou delegado eleito pelos cooperados que prestam serviço no 

município em que se localiza o ente público, para que possa representar tanto a 

cooperativa, quanto os próprios cooperados durante toda execução do contrato, na forma 

do art. 68 da Lei nº 8.666, de 1993;  

IV – Enviar anualmente a comprovação de regularidade perante os conselhos dos serviços 

a serem prestados; 

IV – Incentivar reuniões dos coordenadores e/ou delegados para com o responsável legal 

pelo ente público, emitindo relatório mensal; 



 
V – Enviar, sempre que necessário, documentação relativa ao cumprimento de direitos 

cooperativos;  

Art. 19º - O coordenador e/ou delegado eleito na forma do inciso III do artigo anterior, 

cumprindo as exigências do art. 7 deste modelo de gestão operacional, será o canal de 

comunicação entre o contratante e os cooperados em relação ao contrato ora firmado. 

Art. 20º - Como o mandato de delegado e/ou coordenador tem prazo de 01 ano, vedando-

se a sua recondução, a cooperativa notificará o contratante em até 30 dias, indicando o 

novo candidato eleito, com as respectivas informações necessária a sua identificação. 

Parágrafo Único: quando verificada a renúncia, a cooperativa designará coordenador 

e/ou delegado temporário com mandato não superior a 90 dias, até que se promova nova 

eleição. 

Art. 21º - A cooperativa deverá realizar avaliação de desempenho para medir o potencial 

do cooperado, proporcionando verificar os pontos fortes e pontos de melhoria, 

possibilidades de treinamentos, acompanhamento além de servir como base para a 

melhoria continua do serviço prestado pelo cooperado, atendendo as exigências do 

tomador.  

Art. 22º - Os objetivos da avaliação de desempenho são: proporcionar a igualdade de 

oportunidade aos cooperados dar retorno sobre o desempenho, propiciar crescimento, 

motivar a participação mais efetiva dos cooperados na Cooperativa.  

Art. 23º - É vedado aos entes públicos e privados:  

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de 

contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre aos seus cooperados; 

II - exercer o poder de mando sobre os sócios cooperados  da contratada, devendo 

reportar-se somente aos coordenadores ou responsáveis indicados por esta cooperativa, 

exceto quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das 

tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função 

específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas; 

IV - promover ou aceitar o desvio de funções dos sócios cooperados, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 

função específica para a qual o cooperado foi contratado. 

Art. 24º - O serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, 

vedada qualquer intermediação ou subcontratação, na forma da Lei nº 8.666, de 1993, 

Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, especificamente seu art. 10. 

Art. 25º - No tocante ao contrato firmado com particular, deve obedecer irrestritamente 

ao estabelecido na Lei nº 12.690/12, estatuto social, regimento Regimento Orientador e 

Disciplinar, zelando sempre pelo bem-estar de seus cooperados.  



 
Art. 26º - A cooperativa promoverá cursos de treinamento e capacitação dos seus sócios 

cooperados. 

Art. 27º - A cooperativa tem o compromisso de prestar o serviço mantendo todos os 

padrões de qualidade, objetivando o aprimoramento contínuo dos cooperados, através de 

avaliação de desempenho e treinamentos de capacitação.  

Art. 28º - Estas disposições entram em vigor na data de sua aprovação em Assembleia 

Geral  Extraordinária realizada no dia 31 de agosto de 2021.  
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