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REGIMENTO INTERNO 
  

O presente Regimento Interno, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do dia 10 de junho de 

2016, após convocação na Imprensa Oficial de Capão Bonito e segue para os tramites legais para se 

tornar um dispositivo anexo ao Estatuto Social da cooperativa e fazer valer as decisões do coletivo e o 

bom funcionamento da ACAMAR-CB, é de observância obrigatória a todo o cooperado da 

COOPERATIVA ACAMAR-CB. 

  

DO QUADRO SOCIAL E DAS NORMAS ESPECÍFICAS 

 

Art.1º- Os cooperados executarão operações conjuntas em varias frentes, sendo Coleta Seletiva Porta a Porta, 

sendo remunerado por um valor fixo de R$ 300,00 e mais 23% da produção rateados pelo numero máximo 

de 12 catadores cooperados, conforme a necessidade, Triagem, sendo o numero máximo de 13 cooperados 

recebendo pela produtividade o valor de 25% do preço de venda e rateado entre todos os participantes, 

podendo se houver condições financeiras ter rendimento fixo conforme o grupo da coleta seletiva, 

Prensagem, sendo remunerado o valor de 5% do volume prensado, tendo 4 vagas na função , 

Administração, Controle da Central, recebendo 4% dos valores da venda do material reciclável, 

Acompanhamento de Campo, Motorista, recebendo 5% do valor do material comercializado, Assessoria 

Técnica e Gerencial, sendo remunerado com 4% do valor de venda, sendo que nos setores de 

Administração e Controle da Central, Assessoria Técnica e Gerencial, Motorista e Acompanhamento de 

Campo serão exercidos por apenas 1 cooperado respectivamente, em caso de necessitar de mais cooperados 

o montante da porcentagem será rateada em partes iguais. 

Art. 2º-  Participarão desta produção, todos os integrantes cooperados, podendo ser atribuídas tarefas distintas, 

segundo a necessidade e capacidade de cada cooperado, inclusive nas funções administrativas e comerciais. 

Art. 3-  As normas e funções operacionais de produção serão estabelecidas pela Assessoria Técnica e 

Gerencial, enquanto que as normas e funções administrativas e comerciais serão estabelecidas 

conjuntamente entre o Presidente o Diretor Financeiro e Assessoria Técnica e Gerencial. 

Art. 4º-  Cada cooperado receberá uma função específica, no ato de seu ingresso, podendo a mesma ser 

alterada a critério do Conselheiros de Administração, quando em decorrência de necessidade de 

organização ou prioridade administrativa-técnica. 

  

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAL 

 

Art. 5º-  A Cooperativa manterá horário de atividades das 7.35 ás 11:00  e das 13.00 ás 17:00 para  a 

Triagem e Administrativo e das 7:35 as 11:00 e das 12:00 as 16:00 para a Coleta Seletiva e 

Caminhão, de segunda a sexta-feira, em sua sede e aos sábados, não haverá expediente apenas para fins de 

Planejamento e Organização Interna ou em casos previstos no Art. 6º. 

           a) A ACAMAR terá apenas 6 dias de paradas, excluindo os domingos, sendo, Sexta feira Santa, 

Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida ,Finados, Natal e Ano Novo  

b) As saídas de Cooperado do Local de trabalho durante o expediente sem as devidas justificativas 

documentais serão consideradas como Infração deste Regimento, ficando o Conselho Administrativo 

responsável pelos sansões aqui prevista e terão desconto no valor de R$ 10,00 a diária ou o valor do dia 

dividido nas horas de ausência injustificada.. 

c) as faltas na Coleta Seletiva injustificadas terão como punição a perca do bônus de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) oferecido quinzenalmente aos participantes da Coleta Seletiva porta a porta 

e ainda terá o desconto do dia faltado no valor de R$ 50,00(cinquenta reais), o qual será rateado 

entre os cooperados que realizaram a função do membro faltante. 

 

Art. 6º  Os cooperados executarão suas atividades dentro do horário previsto, podendo, em caso de 

necessidade, estendê-las de acordo com normas provisórias que venham ser emanadas dos Conselheiros de 

Administração. 

a) a Cooperativa terá no máximo 31 Cooperados até atingimento da produção de 70 toneladas 

mensais, ao chegar nesse volume uma nova meta de cooperados será estipulada pelos diretores e assessoria 
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técnica e gerencial, sendo que só serão aceitos 1 cooperado a cada cinco toneladas coletadas a mais na 

Cooperativa.. 

b) O Pagamento dos Cooperados será realizado quinzenalmente após a comercialização dos Materiais 

provenientes da quinzena. 

c) caso o trabalho não possibilite a comercialização o pagamento fica condicionado às vendas e 

recebimentos. 

d) Em caso da Cooperativa adquirir recursos para Capital de Giro o pagamento passa a ser semanal. 

e) Em eventos , reuniões, viagens e apresentações da ACAMAR ou na ACAMAR é obrigatório a 

participação dos cooperados, caso não comparecimento sem justificativa, infringira o disposto no Art. 5º , 

alínea b. 

 

DAS FUNÇÕES E VALORAÇÕES 

 

Art. 7º-  As funções necessárias ao atingimento dos objetivos da Cooperativa serão valoradas com base inicial 

de funções iguais ou semelhantes dos demais sendo; 

a) Cada Cooperado que pertencer a Coleta Seletiva devera  coletar no mínimo 8( oito) Big Bags no setor 

a ele determinado, sendo que este volume lhe dar benefícios definidos pela Direção da Cooperativa e 

garante o pagamento pela Cooperativa do INSS do Cooperado; 

b) O Cooperado da Triagem terá como meta diária de Separação a quantia de 250 quilos, sendo que esse 

volume lhe da acesso a benefícios definidos pela diretoria, bem como garante que o cooperado tenha 

pago o INSS pela Cooperativa. 

Art. 8º- A entrega da produção do cooperado será anotada pelo Controle da Central, que inspecionará, no ato, 

a qualidade e as demais características constantes na produção dos Coletivo, Recepção da Coleta Seletiva 

,Triagem e Prensagem. 

Art. 9-  A produção será valorada em períodos quinzenais, com base nos volume gerado, distribuída entre os 

cooperados proporcionalmente ao valor de escala de funções estabelecida pelo Conselho de Administração 

conforme Art. 1º, bem como de sua participação direta nas horas de produção e execução. 

a) Formas de Distribuição de Receita 

 

  
 

b) Compete a Cooperativa o pagamento do INSS referente aos cooperados, no valor previsto na 

legislação referente aos Catadores e que tem Cadastro no Cad Único do Governo Federal, no montante de 

5% do valor do salario minimo vigente. 
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DAS COMPETENCIAS 

 

Art. 10º-  Compete a Administração:  Elaboração de planilhas para a distribuição do valor gerados com a 

produção, o rateio dos custos e despesas, e a provisão para o Fundo de Benefícios e Gratificações e ainda a 

cobrança mensal ou total da Quota Parte, o pagamentos das faturas e despesas mensais, a elaboração dos 

relatórios financeiros e balancetes, o pagamento a credores e fornecedores, a Prestação de Contas. 

 

Art. 11º- Compete ao Acompanhamento de Campo. Fazer o acompanhamento duas vezes na semana na 

Central de triagem, propondo melhorias e auxiliando na resolução de problemas, duas vezes na semana 

acompanhar os cooperados na Rua na Coleta Seletiva Porta a Porta, visando uma melhor abordagem, 

campanhas de conscientização, pesquisa de satisfação dos moradores, duas vezes na semana fazer sua 

rotina administrativa na Sede da ACAMAR, assinando documentos e participando de reuniões, viagens ou 

reuniões de conselhos municipais, fazer as regras e ações bem como manter a Cooperativa sempre em bom 

funcionamento visando à manutenção de seu nome e status social.. 

 

Art. 12º-  Compete ao Controle da Central realizar o controle de todo material na Central de Triagem, realizar 

manutenções preventivas em equipamentos, manter o local limpo, realizar a pesagem a cada dois ou 

diariamente conforme a necessidade, ser responsável por todo Espaço distribuindo tarefas e ações aos 

companheiros de trabalho, receber visitantes e fazer a comercialização de bens ou produtos . 

 

Art. 13º-  Compete Assessoria Técnica e Gerencial, realizar Relatórios para prestação de contas sobre 

projetos e ações da ACAMAR, dar sugestões e cobrar ações necessárias para correto funcionamento da 

Cooperativa, decidir projetos e ações prioritárias, elaborar ou  dar visto em ofícios, memorando, manter 

rede sociais, site e Aplicativos, definir prioridades em projeto e ações da Cooperativa, dar suporte técnico e 

capacitação constante aos diretores e Cooperados. 

 

Art. 14º - Compete a Coleta Seletiva Porta a Porta , realizar a Coleta Seletiva diariamente em todos os locais 

designados pelo Acompanhamento de Campo de forma Eficiente, Regular e com qualidade. 

 

Art. 15º - Compete a Triagem  realizar a separação dos Materiais conforme definido pelo Controle da Central 

de forma a proporcionar agilidade na separação e qualidade no processo, além de auxiliar o Controle da 

Central na manutenção e limpeza de todas as dependências da Central de triagem. 

 

Art. 16º- Compete a Prensagem, Prensar todos os matérias possíveis para prensagem, manter a prensa e 

equipamento utilizados limpos e em perfeito estado, manter limpo toda sua área de trabalho, pesar os fardo 

e auxiliar nos carregamentos. 

 

Art. 17º - Compete ao Motorista zelar  pelos veículos a ele confiados, manter a rota de coleta pré-definida, 

recolher os bags nos setores de forma a não passar mais que 30 minutos após cheio, retirar semanalmente o 

lixo da Cooperativa e destinar ao Aterro Sanitário, remover duas vezes na semana os materiais acumulados 

na Sede e levar até a Central de Triagem, fazer controle do volume de Bags Coletados, exigir na Coleta 

Seletiva porta a porta o trabalho com qualidade, eficiência e periodicidade, bem como uso de EPIs e as 

normas de segurança do trabalho.  
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DO FUNDO ( QUOTA PARTE) DE BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES 

 

Art. 18º - Todo cooperado que executar, com zelo e qualidade, suas funções dentro da Cooperativa, terá 

direito a participar do Fundo de Benefícios e Gratificações, o qual será criado com as sobras dos valores 

gerados mensalmente, sendo extraído a quantia de 2% das sobras para essa finalidade. 

Art. 19º- O Fundo terá provisão mensal na planilha de rateio, custos e despesas, sendo ajustado ao final do 

exercício social pelo Balanço. 

Art. 20- Os recursos do Fundo terão origem nas sobras da Cooperativa que correspondendo a 25% (vinte e 

cinco) do valor gerado com a venda dos materiais, salvo se a Assembleia destinar outra participação. 

Art. 21º - A Quota Parte será paga na Cooperativa no ingresso do novo Cooperado, conforme estatuto Social 

no valor atual de R$ 100,00 (cem quotas de R$ 1,00). 

Art. 22º - O pagamento da Quota Parte será em dinheiro, de forma quinzenal até atingir o valor mínimo de 

cem quotas no valor de R$ 10,00 por cooperado, constituindo assim 10 quotas partes quinzenais. 

Art. 23º - Os cálculos, controle de pagamentos, movimentação da Quota Parte e sua atribuição individual a 

cada cooperado estarão a cargo do Diretor Financeiro. 

Art. 24º- A Devolução dos rendimentos da Quota Parte ocorrerá até o final do exercício social seguinte de sua 

constituição ou provisão, indistintamente a todos os cooperados que tiverem este direito. 

Art. 25º-  Na hipótese de o cooperado resgatar parcialmente o valor de sua Quota Parte  dentro do exercício 

social, será(ão) diminuído(s) o(s) valor(es) pago(s) anteriormente, para apurar-se o saldo a receber no 

exercício. 

Art. 26º- No caso de demissão, eliminação ou exclusão do quadro social, será pago ao cooperado respectivo o 

saldo de suas quotas constituídas ou provisionadas, descontando-se do montante a ser pago os seus débitos 

e eventuais prejuízos que houver causado a Cooperativa. 

Art. 27º - O prazo de pagamento das quotas ao cooperado demitido, eliminado ou excluso será fixado pelo 

Diretor Financeiro, podendo variar entre 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, pago em uma única vez ou em 

parcelas, podendo, ainda, ser suspenso ou cancelado em função da gravidade da infração, quando da 

ocorrência de eliminação, conforme determinação da Comissão Disciplinar ou do Conselho de 

Administração. 

Art. 28º- No caso de cancelamento das quotas, as mesmas serão redistribuídas entre os cooperados 

remanescentes. 

  

DAS INFRAÇÕES 

 

Art. 29º - Constituem infrações, além das previstas na lei e no Estatuto Social: Difamação da Cooperativa, 

embriaguez, abandono das tarefas, desonestidade, falta de compostura pessoal, vícios, roubo, desrespeito 

ou agressão física a outro cooperado, realização de negócios em concorrência á Cooperativa, omissão, 

negligência, danos materiais, desleixo no desempenho de suas funções, violação dos segredos comerciais 

da Cooperativa, falta de pagamento de seus débitos com a Cooperativa, realização de tarefas em desacordo 

com as normas técnicas de qualidade, segurança ou demais rotinas estabelecidas pelos Conselheiros de 

Administração, levar itens do bazar de forma escondida ou não comunicada, faltas constantes. 

a) Constituem infrações ainda o desrespeito com as decisões contidas neste regimento, bem como o 

não atendimento das decisões do Conselho Administrativo. 

b) Constitui ainda Infração a falta de assiduidade no trabalho bem como a omissão em ajudar seu 

companheiro de Cooperativa. 

Art. 30º- As infrações poderão ser classificadas como leves médias ou graves, levando-se em conta: sua 

extensão e repercussão, os fatores atenuantes, as circunstâncias e os antecedentes do infrator. 

a) Caracterizam infrações ainda a ausência em reuniões, palestras, eventos da ACAMAR ou na 

ACAMAR e viagens . 
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DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

Art. 31º- Será constituída uma comissão, composta de 5 (cinco) cooperados, visando julgar os casos de 

infração, omissão ou desvirtuamento do presente regulamento, bem como estabelecer as sanções cabíveis, 

que podem ir desde a simples advertência até a eliminação do cooperado infrator, omisso ou desvirtuado. 

Art. 32º-  São integrantes da comissão disciplinar: 

            2 (dois) cooperados eleitos em votação direta. 

2 (dois) cooperados do Conselho de Administração. 

O Presidente da Cooperativa. 

Art. 33º-  A Comissão Disciplinar terá três suplentes, sendo 2 (dois) eleitos e 1 (um) indicado pelo Conselho 

de Administração. 

Art. 34º- O mandato do quadro da Comissão Disciplinar para os cooperados eleitos, indicados e os suplentes 

será de 2 (dois) anos. 

Art. 35º- A Comissão Disciplinar se reunirá em caráter ordinário mensalmente, e em caráter extraordinário 

sempre que houver necessidade, podendo convocar os envolvidos. 

Art. 36º- Estará impedido de votar o membro da Comissão que houver cometido uma das infrações previstas, 

até sua absolvição. 

Art. 37- No caso de impedimento de um ou mais membros da Comissão, por ocorrência de infração, o voto 

será exercido pelos suplentes eleitos ou pelo suplente indicado, de acordo com sua vinculação. No 

impedimento do Presidente, a suplência será exercida pelo Diretor Financeiro. 

  

DAS SANÇÕES 

Art. 38º- As penas disciplinares consistem em: 

 

A) advertência; 

B) censura; 

C) multa; 

D) cancelamento da participação no Fundo de Benefícios e Gratificações; 

E) suspensão; 

F) eliminação do quadro de cooperantes. 

 

Art.39º-  Aplica-se a pena de advertência ao descumprimento de qualquer um dos deveres estabelecidos no 

Estatuto, ou da ocorrência de infração, quando para a mesma não se tenha estabelecido pena maior. 

Art. 40º-  A censura é aplicável nos mesmos casos em que cabe a pena de advertência, quando não haja 

circunstância atenuante, ou não se trate da primeira infração cometida. 

Art. 41º- A multa é aplicável, cumulativamente com a outra pena igualmente cabível, nos casos de infrações 

repetidas, variando de 10% (dez por cento) do valor de uma quota-parte até 100% (cem por cento) de seu 

valor, de acordo com o grau da infração. 

Art. 42º- O cancelamento da participação no Fundo de Benefícios e Gratificações é aplicável á qualquer uma 

das infrações de grau médio ou grave, podendo ser parcial ou total, e cumulativa com outras penas. 

Art. 43º- As penas de suspensão e eliminação se aplicam ás faltas consideradas graves. 

Art. 44º- A suspensão poderá ser de 1(um) a 30 (trinta) dias, fixado pela decisão que a aplicar. 

 

DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR, DECISÕES, RECURSOS E SANÇÕES 

PROVISÓRIAS 

 

Art. 45º- O processo disciplinar será instaurado mediante comunicação do Conselho de Administração ou seus 

mandatários. 

Art. 46º-  A comunicação deverá ter ciência do acusado, ou, na sua ausência ou recusa, deverá estar vistada 

por 2 (duas) testemunhas, ambos cooperados. 

Art. 47º As decisões da Comissão Disciplinar serão lavradas em livro próprio, sendo decididas no voto, e o 

eventual recurso será dirigido ao Conselho de Administração, sem efeito suspensivo das sanções tomadas. 
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Art. 48º -  O Conselho de Administração analisará e decidirá o recurso no prazo de 30 (trinta) dias, vedado 

pedido de reconsideração ou recurso a outros órgãos da Cooperativa. 

Art. 49º- Cabem ao Presidente, o Diretor Técnico, o Diretor Financeiro ou os seus mandatários aplicar sanções 

provisórias, dentro da alçada de sua competência, sanções estas que vigorarão, sem efeito suspensivo, até a 

reunião seguinte da Comissão Disciplinar. 

 

DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO E DEMAIS NORMAS 

 

Art. 50º) O presente Regimento Interno poderá ser alterado, de todo ou em parte, de acordo com Assembleia 

Geral convocada especificamente para este fim. 

Art. 51º-  As Resoluções e Normas Técnicas emitidas pelos Conselheiros de Administração, que não conflitem 

com o presente regulamento, terão vigência assegurada, sendo de observância obrigatória enquanto 

vigorarem. 

Art. 52º -  A não observância das Resoluções e Normas Técnicas pelo cooperado, será considerado infração ao 

Regimento Interno, sujeitando-se ás sanções determinadas pela Comissão Disciplinar, podendo, ainda, 

serem fixadas sanções provisórias pelos Conselheiros de Administração. 

 

                     DO FUNDO DE AMPARO TÉCNICO, EDUCACIONAL E SOCIAL (FATES) 

 

Art. 53º-  Das sobras apuradas pela Cooperativa, 5% serão destinadas ao FATES. 

Art. 54º-  O FATES será utilizado para custear despesas com treinamento, cursos e inovações tecnológicas que 

permitam um melhor aproveitamento do trabalho de cada cooperado, visando uma produtividade crescente. 

Art. 54º- Outras destinações poderão ser propostas, desde que haja fundos suficientes e aprovadas pela 

Assembleia Geral que a destinar. 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 55º- Cada cooperado ingressante receberá cópia deste Regimento Interno, dando ciência do seu 

conhecimento. A íntegra deste Regimento ficará exposta, permanentemente, no quadro mural de avisos da 

Cooperativa, para consulta aos cooperados, a qualquer momento. 

Art. 56º-  As alterações do Regimento poderão ser propostas pelo Conselho de Administração ou por 

Comissão de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cooperados, sendo submetidos á Assembleia Geral, para 

aprovação. 

  

Este Regimento Interno foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária em. 10/06/2017. 

  

 

Assinaturas: 

  

 

______________________________________________ 

Secretário da Assembleia Geral que aprovou o Regimento 

  

  

 

 

______________________________________________ 

Membros do Conselho de Administração 
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Resolução Diretoria 001/2017 
 
Os Diretores da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis- ACAMAR, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o Estatuto Social conforme artigo 36º e do Regimento Interno da Cooperativa  
em seu artigo 49º, em reunião do dia 12 de setembro de 2017 na Sede da Cooperativa  resolvem elaborar as 
normas para saída emergencial e necessidades individuais não passiveis de Atestado Medico, onde especificam. 
 

 Considerando que a ACAMAR esta a cada dia com maior e melhor visibilidade na esfera municipal; 
 Considerando que os cooperados são agentes ambientais e trabalham em grupo, sendo que na falta de 

um sobrecarrega o coletivo. 
 Considerando que o histórico da Cooperativa é de não aplicação das regras e resoluções criadas pelo 

coletivo. 
 Considerando que alguns cooperados agem de má fé nas saídas para afazeres individuais, sendo que em 

menos de uma hora resolvem seus problemas , mas ao invés de voltar ao trabalho preferem ficar  em 
casa. 

 Considerando que para ficar forte e ser forte precisamos manter a Lei e Ordem na Cooperativa; 
 

Nós diretores ao final assinado, em conjunto com o Gestor da Cooperativa resolvemos; 
 
A Partir desta data, 12 de setembro de 17, qualquer cooperado que tiver que se ausentar do local de trabalho 
para acompanhar um parente ou membro da família em alguma ação terá suas horas descontadas  na 
Cooperativa. 
 

Desta forma fica alterado o Art. 5º do regimento Interno em sua aliena .  
b) As saídas de Cooperado do Local de trabalho durante o expediente sem as devidas justificativas 

documentais serão consideradas como Infração deste Regimento, ficando o Conselho Administrativo 

responsável pelos sansões aqui prevista e terão desconto no valor de R$ 10,00 a diária ou o valor do dia 

dividido nas horas de ausência injustificada.. 

 
Ficando com a seguinte redação; 
 

b) As saídas de Cooperado do Local de trabalho durante o expediente sem as devidas justificativas 

documentais serão consideradas como Infração deste Regimento, ficando o Conselho Administrativo 

responsável pelos sansões aqui prevista e terão desconto no valor de R$ 10,00 a diária ou o valor do dia 

dividido nas horas de ausência injustificada e descontados as horas faltantes nos documentos trazidos 

para justificar a ausência. 

 

As horas serão consideradas com valor de R$ 3,00 por hora de trabalho, para se ter uma base de 

calculo. 
 
 
João Francisco de Queiroz Filho      Mariana Moura Ribeiro  
Presidente da ACAMAR       Secretaria da ACAMAR 

 
Janaina Oliveira       Cristiano Elias Ferreira 
Tesoureira da ACAMAR      Gestor da ACAMAR 
 


