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APRESENTAÇÃO 

 

O Regulamento do FUNDO DE RESERVA LEGAL traz especificações sobre o 

seu uso, origem, competência, prestação de contas e limites de utilização e se 

constitui como anexo I do Regimento Orientador e Disciplinar.  

 

                                       CAPÍTULO I   

 

Art. 1º - O Fundo de Reserva Legal é um fundo estatutário e legal e reger-se-á 

pelo presente regulamento e, naquilo que for omisso, pelas resoluções baixadas 

pelo 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. 2° – O Fundo de Reserva Legal tem como objetivo reparar perdas de forma 

a garantir a continuidade e o bom funcionamento da cooperativa, principalmente, 

em caso de despesas imprevistas e emergenciais, viabilizando, inclusive, a 

realização de manutenções e reformas, quando necessárias; bem como atender 

ao desenvolvimento de suas atividades seja a intermédio da criação de meios 

de incentivos a sua expansão territorial seja disponibilizando recursos 

financeiros para suporte das despesas inerentes ao seu processo de expansão.  



 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 3° – O Fundo de Reserva Legal utilizará a estrutura da FORTE SAUDE – 

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E DE APOIO 

ficando o 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. 4° – O Fundo de Reserva Legal, que tem natureza contábil e 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.  

Seção II 

Das atribuições 

Art. 5º – São atribuições da Diretoria relativamente ao Fundo de Reserva Legal:  

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 reserva legal, 

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. 6°. – O Conselho Fiscal da FORTE SAUDE – COOPERATIVA DE 

TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E DE APOIO 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. 7°. Os recursos financeiros do FRL serão constituídos com 25% das sobras 

anuais líquidas da cooperativa, sendo que a Assembleia Geral poderá definir 

aportes em percentual superior.  

CAPÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 8º. A Diretoria da FORTE SAUDE – COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE E DE APOIO deliberará sobre o uso dos recursos 

alocados no FRL.  

Art. 9º Os recursos constituídos no FRL poderão ser utilizados para cobertura de 

perdas de receitas ou incremento de despesas decorrentes de:  

I - constituição de provisões de crédito;  

II - cobertura e recuperação de ativos na esfera judicial; III - créditos levados a 

prejuízos em razão da inadimplência dos devedores, bem como aqueles 

prejuízos verificados no decorrer do exercício, na forma do art. 89 da Lei 

5764/71;  



 
IV - perda de valores decorrentes de sinistros, danos morais, fraudes, falhas 

operacionais de pessoas ou sistemas, arrombamentos, assaltos e de casos 

fortuitos ou de força maior, nas situações não cobertas por seguro ou que 

excederem os limites cobertos;  

V - provisões e perdas para passivos trabalhistas, passivos contingentes e 

passivo judicial tributário; VI - dar lastro patrimonial à Cooperativa, 

restabelecendo os limites operacionais;  

VII – de condenação ou acordo em juízo, em razão de ressarcimento de danos 

em decorrência de ato/fato perpetrado pelo associado do exercício da atividade 

profissional, proposta pelos contratantes dos serviços de saúde em geral em que 

figure a cooperativa como demandada;  

VIII - de reembolso ou indenização paga pela cooperativa aos contratantes dos 

serviços prestados à saúde em geral, visando a evitar litígio, desde que 

comprovada a ocorrência de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo 

associado no exercício da atividade profissional;  

IX - de pagamento feito pela cooperativa decorrente de benefício assistencial 

aos associados e seus dependentes, por força de contrato firmado pela 

cooperativa com terceiros;  

X - de dispêndios e/ou despesas realizadas pela cooperativa junto às pessoas 

jurídicas de direito público, ou de regulamentação da profissão, inclusive 

Conselhos Profissionais, quando a cooperativa adimplir débito do associado 

perante essas instituições, inclusive, mas não apenas, quando a cooperativa 

sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudicada em decorrência da 

irregularidade documental de seu associado;  

XII – de reparar perdas de forma a garantir a continuidade e o bom 

funcionamento da cooperativa, principalmente, em caso de quaisquer despesas 

imprevistas e emergenciais, viabilizando, inclusive, a realização de manutenções 

e reformas, quando necessárias;  



 
XIII – de atendimento ao desenvolvimento de suas atividades seja a intermédio 

da criação de meios de incentivos a sua expansão territorial seja disponibilizando 

recursos financeiros para suporte das despesas inerentes ao seu processo de 

expansão;  

XIV – de aprimoramento da tecnologia da informação a ser utilizada pela 

cooperativa;  

XV - de melhoria das instalações físicas da sociedade;  

§1º - O Fundo de Reserva terá ainda o caráter de atendimento ao 

desenvolvimento das atividades da cooperativa, sendo que a utilização desse 

recurso poderá se dar em forma  

de aquisição ou investimento em bens e serviços que agregarão crescimento ao 

objeto e à finalidade da cooperativa.  

§2º - As utilizações previstas neste artigo serão autorizadas em reunião do 

Diretoria da Cooperativa, com o devido registro em ata.  

Art. 10º - As coberturas previstas no artigo anterior, realizadas com recursos do 

FRL, não elidem a responsabilidade da Cooperativa em tomar medidas 

administrativas e judiciais que visem a recuperação dos valores acobertados, 

quando assim for o caso.  

Parágrafo único: O produto da recuperação de créditos garantidos com recursos 

do FRL deverá ser automaticamente incorporado ao saldo do Fundo.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11º – A Diretoria da Cooperativa poderá baixar, por ato próprio, normas 

complementares que se fizerem necessárias ao bom desempenho do FRL, 

inclusive destinadas a suprir os casos omissos neste regulamento.  



 
Art. 12º - 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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