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A Diretoria da Cooperativa de Trabalho dos Pediatras do Ceará Ltda. – COOPED-CE, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base no art. 48, b, d, i e o e §2º do 
Estatuto Social, em reunião ordinária, realizada no dia 13 de abril de 2020.

Considerando o fato público e notório da pandemia do coronavírus, que assola 
Fortaleza-CE e o país inteiro;

Considerando as consequências advindas da pandemia acima referida para os médicos 
cooperados, tanto no que diz respeito à sua atuação profissional, quanto no que diz 
respeito à sua remuneração;

Considerando as alterações no trabalho médico, em função de vários fatores, 
resultando em dificuldades financeiras para os cooperados de modo geral;

Considerando o resultado do balanço contábil do exercício do ano de 2019, que 
apontou a ocorrência de sobras, ainda que pendentes de apreciação pela Assembleia 
Geral Ordinária-AGO, adiada em decorrência das medidas de isolamento social devido 
à pandemia já referida;

Considerando as manifestações reiteradas de médicos cooperados clamando pela 
adoção de medidas que atenuem os impactos financeiros da pandemia;

Considerando os precedentes de distribuição de sobras deliberada em Assembleias 
Gerais Ordinárias anteriores e a situação de excepcionalidade e necessidade que se 
vive;

Considerando a disponibilidade financeira da Cooperativa sem abalo de seu equilíbrio 
econômico-financeiro; e Considerando o objetivo social da Cooperativa de 
proporcionar aos seus cooperados oportunidades de trabalho e de renda e de servir 
como instrumento social de apoio econômico-financeiro e na esteirados Princípios 
Cooperativistas da Participação Econômica e da Solidariedade e Cooperação,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Plano de Auxílio Financeiro ao Cooperado (PAFC), com o 
objetivo de contribuir para a redução dos impactos econômicos da pandemia do 
COVID-19 sobre os cooperados.

Art. 2º - O PAFC constituirá na distribuição do percentual de 50% (cinquenta por 
cento) das sobras apuradas no balanço do exercício findo do ano de 2019, em duas 
parcelas, nos meses de abril e maio de 2020.

Art. 3º - As sobras serão distribuídas aos cooperados no percentual referido no artigo 
2º da presente Resolução e na proporção da produção de cada cooperado, em duas 
parcelas a serem pagas nos meses de abril e maio de 2020, nos mesmos moldes e 
datas de pagamento das produções cooperativistas individuais.

Art. 4º - Se, na Assembleia Geral Ordinária - AGO que apreciar as contas do exercício 
findo de 2019, houver deliberação distinta da distribuição de sobras ora procedida, os 
cooperados que receberem tais sobras em decorrência da presente Resolução terão 
descontado das suas produções mensais seguintes o total ora distribuído na mesma 
quantidade de parcelas nas quais foram pagas as referidas sobras, com a devida 
correção monetária.

Art. 5º - O Departamento Contábil da Cooperativa adotará as providências pertinentes 
ao registro e apuração dos valores e aos detalhes operacionais necessários à 
efetivação da presente Resolução.

Art. 6º - Eventuais omissões ou dúvidas advindas da execução desta Resolução serão 
decididas pela Diretoria, à luz dos princípios e normas cooperativistas e dos princípios 
gerais de Direito.

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, na mesma data 
será afixada na sede da Cooperativa e nos locais mais frequentados pelos cooperados, 
deverá ser remetida para todos estes por meio eletrônico, assim como disponibilizada 
no sítio eletrônico da COOPED.

Art. - 8º Revogam-se as disposições em contrário. Cumpra-se.
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Fortaleza, 13 de abril de 2020.
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