
 
 

FORTE SAUDE – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE 

SAÚDE E DE APOIO - CNPJ Nº 26.629.093/0001-01 - NIRE Nº 29400042287 

 

APRESENTAÇÃO 

O Regulamento do FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E 

SOCIAL – FATES traz especificações sobre o seu uso, origem, competência, 

prestação de contas e limites de utilização e se constitui como anexo II do 

Regimento Orientador e Disciplinar.  

 

REGULAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL 

E SOCIAL – FATES 

CAPÍTULO I 

PREÂMBULO 

Art. 1º - O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES é um 

fundo estatutário e legal e reger-se-á pelo presente regulamento e, naquilo que 

for omisso, pelas resoluções baixadas pela Diretoria da Forte Saude – 

Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde e de Apoio, na forma da Lei nº 

5764/71 e do Estatuto Social.  

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E DAS ABRANGÊNCIAS 

Art. 2º - O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES tem 

como objetivo prestar assistências técnica, educacional e social aos cooperados, 

empregados e respectivos familiares FORTE SAUDE – Cooperativa de Trabalho 

em Serviços de Saúde e de Apoio, visando fortalecer o associativismo, o 

mutualismo e ã prática dos princípios cooperativistas.  



 
Art. 3º - O fundo em questão possui as seguintes abrangências:   

 

I - Assistência Técnica - destinado à prestação de orientação e de serviços 

variados ao corpo associativo, tanto na parte operacional, como na parte 

executiva;  

II - Educacional - abrange a realização de treinamentos diversos, com cursos 

específicos destinados aos cooperados, seus familiares, dirigentes e, quando 

previsto no Estatuto Social, empregados;  

III - Social - constituição e manutenção de programas na área social, que também 

pode se dar através de intercâmbio entre cooperativas, ou a realização de 

atividades coletivas que visem a melhorar a integração entre dirigentes e 

cooperados, dentre outros.  

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 4° – O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES utilizará 

a estrutura FORTE SAUDE, ficando a Diretoria da cooperativa responsável pela 

sua movimentação orçamentária e financeira, contabilidade e prestação de 

contas e demais providências correlatas ainda que feitas por meio de 

deliberações ou resoluções, na forma do art. 1º deste regulamento.  

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

DOS NÍVEIS DE GESTÃO 

Art. 5° – O FATES, que tem natureza legal, será administrado pela FORTE 

SAUDE – Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde e de Apoio, devendo 

a aplicação de seus recursos ocorrer mediante deliberação da Diretoria.  



 
Art. 6º - Compete, ainda, a Diretoria da Cooperativa, com base no presente 

regulamento, aprovar projetos, programas e hipóteses específicas de utilização 

do FATES, bem como decidir pela efetiva alocação dos recursos, sujeitando-se 

à prestação de contas perante a Assembleia Geral.  

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º – São atribuições da Diretoria relativamente ao FATES:  

I – Expedir ato autorizador de utilização do fundo de reserva legal quando 

identificada as hipóteses previstas neste regulamento;  

II - aprovar os pedidos de utilização dos recursos do fundo de assistência técnica, 

educacional e social, definindo os critérios e prazos de sua utilização, de acordo 

com o presente regulamento.  

II – supervisionar todas as atividades que envolvam recursos do Fundo;  

III – outras que lhe forem delegadas pela Assembleia Geral.  

Art. 8°. – O Conselho Fiscal da FORTE SAUDE deverá examinar o resumo das 

demonstrações de origem e aplicação de recursos, abrangendo receitas, 

despesas e disponibilidades financeiras do Fundo.  

Parágrafo único – Os conselheiros fiscais eleitos anualmente fiscalizarão o 

descrito no caput, no que for correspondente ao seu respectivo exercício de 

atuação, emitindo ao final, parecer de regularidade.  

CAPÍTULO IV 

DAS RECEITAS DO FUNDO 

Art. 9°. Os recursos financeiros do FATES serão constituídos por:  



 
I – 15 % das sobras líquidas do resultado final de cada exercício social, se 

houver,  

conforme previsto em Lei;  

II - Valores definidos pela Assembleia Geral;  

III - Resultados de atos não cooperativos;  

IV - Doações de qualquer espécie, inclusive feita por cooperado.  

Art. 10º - A cooperativa poderá firmar convênio com entidades públicas e 

privadas, visando execução de serviços prestados pelo FATES.  

CAPÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 11º - Os recursos do FATES poderão ser investidos em:  

I - Assistência Técnica;  

II - Assistência Educacional;  

III – Assistência Social.  

Art. 12º - A Assistência Técnica visa promover, incentivar, desenvolver e 

aprimorar a atividade econômica, inclusive profissional, exercida por cooperados 

e empregados.  

Parágrafo único: Poderão ser levadas a débito do FATES, a título de Assistência 

Técnica, as despesas relacionadas a:  

I - Contratação de serviços técnicos especializados, a serem prestados por meio 

de pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente ligados à atividade 

econômica e profissional de cooperados e empregados;  



 
II - Aquisição ou aluguel de equipamentos, instrumentos de trabalho, móveis, 

insumos e  

implementos, ligados, direta ou indiretamente à atividade econômica e 

profissional de cooperados e empregados da cooperativa;  

III - Aquisição de material técnico didático, livros, revistas, jornais especializados 

ou multimídia cujo conteúdo seja direta ou indiretamente ligado à atividade 

econômica e profissional de cooperados e empregados.  

IV – Fornecimento fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal 

faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a 

presente lei, devendo ser contabilizados em separado, de molde a permitir 

cálculo para incidência de tributos, na forma do art. 86 e 87 da Lei 5.764/71.  

Art. 13º - A Assistência Educacional visa promover, desenvolver e aprimorar a 

formação intelectual e cultural de cooperados e empregados, considerando as 

necessidades pessoais, profissionais e sociais.  

Parágrafo único: Poderão ser levadas a débito do FATES, a título de Assistência 

Educacional, as despesas relacionadas à:  

I - Educação em todas as suas modalidades e, em especial:  

a) Educação cooperativista, por meio de cursos, treinamentos, seminários, aulas 

ou palestras ou qualquer outra modalidade pedagógica, visando o 

aprimoramento do conhecimento da doutrina cooperativista;  

b) Educação financeira, por meio de cursos, treinamentos, seminários, aulas ou 

palestras ou qualquer outra modalidade pedagógica, visando o aprimoramento 

do conhecimento quanto ao objeto social da cooperativa;  

II - Capacitação profissional, por meio de cursos, treinamentos, seminários, aulas 

ou palestras, multimídia, ou qualquer outra modalidade;  

III - Aquisição de material técnico didático e de equipamentos e instrumentos 

relacionados aos itens I e II.  



 
Art. 14º - A Assistência Social visa amparar, promover e integrar sujeitos nas 

suas necessidades essenciais, bem como promover e fortalecer o 

associativismo entre os cooperados, seus familiares e empregados da 

cooperativa e promover o desenvolvimento e o aprimoramento das relações 

sociais e societárias entre os cooperados.  

Parágrafo único: Poderão ser levadas a débito no FATES, a título de Assistência 

Social, as despesas relacionadas à:  

I - Realização de Assembleias Gerais, Reuniões de Núcleos de Cooperados e 

outros eventos que propiciem encontros de membros da cooperativa;  

II - Saúde: consultas médicas, odontológicas, realização de exames, fisioterapia, 

planos de saúde, medicamentos; deslocamentos em viagens urgente e/ou 

emergenciais para tratamento de saúde;  

III – Promoção e integração social e societária: planos, programas e projetos que 

visem proteção à saúde, à velhice dos cooperados; patrocínio de e projetos que 

visem à promoção e integração à vida comunitária e societária e ao 

associativismo; funeral; realização de eventos sociais e comemorativos da 

cooperativa; realização de atividades culturais e desportivas;  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15º – A Diretoria da Cooperativa poderá baixar, por ato próprio, normas 

complementares que se fizerem necessárias ao bom desempenho do FATES, 

inclusive destinadas a suprir os casos omissos neste regulamento.  

Art. 16º - Estas disposições entram em vigor na data de sua aprovação em 

Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial realizada no de 31 de agosto 

de 2021.      
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