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Trabalhar para o desenvolvimento das cooperativas e a melhoria
de vida das famílias cooperativistas. Este sempre foi o propósito
da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP)
e da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), instituições
com meio século de história e conquistas.
É no relacionamento diário com os poderes públicos, sejam
órgãos e repartições do Executivo ou as casas do Legislativo – nas
esferas federal, estadual e até municipal –, e ainda por meio de
ações na Justiça, que a OCESP e a OCB revertem os recursos da
Contribuição Cooperativista em inúmeros e significativos avanços
para as cooperativas. Vale destacar nesta luta diária a união de
esforços com a Frente Parlamentar do Cooperativismo, tanto em
Brasília como em São Paulo.
Neste material, uma seleção das principais conquistas entre 2010
e 2020, com alguns exemplos também de grandes vitórias obtidas
em anos anteriores.

2020
Assembleias virtuais ou
semipresenciais
Em tempos de necessário distanciamento social e
restrição a aglomerações, a demanda pela realização de
assembleias gerais digitais tornou-se uma necessidade
urgente para as cooperativas. Ciente da importância
da pauta, a OCB articulou com o Governo Federal a
edição da MP 931/2020, posteriormente convertida na
Lei 14.030/2020. A medida trouxe três novidades para
viabilizar a continuidade das atividades de cooperativas:
1) Postergação do prazo limite para a realização das
AGOs, permitindo que fossem realizadas até o fim de
outubro; 2) Prorrogação dos mandatos dos dirigentes
e conselheiros fiscais pelo mesmo prazo; 3) Alteração
da Lei 5.764/1971 para permitir às cooperativas a
realização das assembleias gerais semipresenciais
ou digitais, obedecendo à regulamentação do DREI. Tal
regulamentação, que contou com ampla participação
da OCB em sua elaboração, efetivou-se na IN DREI
79/2020, posteriormente consolidada na IN 81/2020
do mesmo órgão, a qual normatizou os procedimentos
a serem seguidos para a realização de assembleias e
de reuniões digitais e semipresenciais.

Medidas tributárias emergenciais
Com o advento da pandemia de Covid-19 e as implicações
econômicas das medidas sanitárias adotadas para
o seu controle e combate, foi necessário buscar
soluções fiscais e tributárias para mitigar os impactos
aos diferentes setores da economia, incluindo o
cooperativismo. Por isso, conseguimos com o Poder
Executivo medidas de alívio e fôlego para as nossas
cooperativas, preservando os fluxos comerciais e de
pagamentos a cooperados, fornecedores e empregados.
Entre elas: prorrogação do prazo de pagamentos dos
tributos federais; prorrogação do prazo de entrega
das escriturações fiscais digitais; suspensão dos
prazos para prática de atos processuais no âmbito
da Receita Federal e do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF); renovação dos Convênios
ICMS 100/1997 e 52/1991; e outras.
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Monitoramento e atuação no CARF
O CARF implementou, em junho de 2020, os julgamentos
virtuais para os casos que envolvessem até R$ 1 milhão.
Nossa atuação resultou em decisões positivas para o
cooperativismo. Um exemplo foi o reconhecimento do
ato cooperativo na prestação de serviços para terceiros
pelos cooperados das sociedades cooperativas de
trabalho, não se sujeitando, portanto, à contribuição
do PIS/PASEP. Vale citar também a não incidência da
contribuição previdenciária sobre a exportação de
produtos rurais realizada por meio de uma cooperativa.

Ajuste Sinief em favor
do ato cooperativo
Após a mobilização do Sistema OCB em conjunto com
as unidades estaduais, o Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) publicou o Despacho 96/2020, que
inclui novos Códigos Fiscais de Operações e Prestações
(CFOP) no Ajuste SINIEF 16/2020, reconhecendo as
operações de devoluções decorrentes de ato cooperativo
instituídos pelo Ajuste SINIEF 07/2019 e não incluídas
anteriormente no normativo em questão.

Cooperativas nas
contratações públicas
Depois de mais de quatro anos de atuação política
estratégica, o governo federal publicou o Decreto
10.273/2020, o qual permite que as cooperativas de
pequeno porte de todos os ramos tenham garantia de
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao
participar dos editais de contratação pública de bens,
serviços e obras do governo federal. O novo dispositivo
revoga o Decreto 8.538/2015, que concedia tratamento
diferenciado apenas às cooperativas de consumo,
desconsiderando o direto legal conferido a todos os
ramos do cooperativismo.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

2020
Acesso ao Pronampe e Peac

Contribuinte Legal

A Lei 14.042/2020 é proveniente da MP 975/2020, que
instituiu o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito
(Peac). Após articulação da OCB, foi possível alterar o
texto para incluir as cooperativas como beneficiárias
não só do Peac como também do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe). O governo federal disponibilizou
R$ 34 bilhões aos dois programas, com o objetivo de
facilitar o acesso ao crédito de empresas de pequeno e
médio portes afetadas economicamente pela pandemia
de Covid-19. Com o rápido esgotamento dos recursos
para o Pronampe, houve mais dois aportes financeiros.
A Lei 14.043/2020 autorizou o incremento de R$ 12
bilhões. E a Lei 14.115/2020, mais R$ 10 bilhões.

O presidente da República sancionou sem vetos a
Lei 13.988/2020, oriunda da MP 899/2019, que trata
da renegociação de dívidas tributárias com a União.
Após atuação da OCB em parceria com a Frencoop, o
benefício foi estendido às sociedades cooperativas
– inicialmente não estavam contempladas –, que
agora contam com a redução de até 70% do débito
e a aplicação das parcelas para pagamento em até
145 meses. A nova lei também prevê que, em caso de
empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se
aplicará o voto de qualidade no CARF. Isso significa que,
quando houver empate no julgamento do processo, a
conclusão deve ser favorável ao contribuinte.

Programa de Suporte a Empregos

Ato cooperativo na nova
lei de falências

Sancionada a Lei 14.043/2020, proveniente da MP
944/2020, que instituiu o Programa Emergencial
de Suporte a Empregos (Pese). Inicialmente, estava
previsto no relatório o aumento da alíquota de Cofins
para diversos setores, mas, com a atuação da OCB em
conjunto com a Frencoop, excluiu-se do aumento as
cooperativas de crédito e os bancos por elas controlados.
A lei sancionada concede crédito aos empregadores
prejudicados pela pandemia para arcar com as folhas
de pagamentos. Também estabeleceu a ampliação
do tempo da oferta de crédito do Pese, de dois para
quatro meses, e passou de R$ 10 milhões para R$
50 milhões o teto de faturamento das empresas e
cooperativas que podiam contratá-lo. Além disso, ficou
permitido financiar até 100% da folha de pagamentos,
limitando-se o valor até dois salários mínimos. Outro
ponto importante foi a inclusão de empregadores rurais
entre os que tiveram direito a acessar a linha de crédito.

Programa de Manutenção
do Emprego e da Renda
Publicada a MP 936/2020, depois Lei 14.020/2020, que
instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de
Emprego e Renda. A lei aprovada prorrogou por mais
um ano, valendo até o dia 31 de dezembro de 2021, a
política da desoneração da folha de pagamento para
diversos setores da economia — entre eles, aves e
suínos. Essa medida beneficia diretamente centenas
de cooperativas, que terão mais chances de garantir os
empregos de seus funcionários. O texto que prorroga a
desoneração da folha de pagamentos havia sido vetado
pelo presidente da República, mas posteriormente
reintegrado pelo Congresso Nacional.
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Foi publicada, em dezembro de 2020, a Lei 14.112, originária
do PL 6.229/2005, que atualiza a legislação referente
à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e
à falência do empresário e da sociedade empresária.
A lei foi sancionada com 14 vetos pela Presidência da
República, entre eles o Veto 57.20.002, que ressalva os
contratos e obrigações advindos do ato cooperativo,
item que tinha sido incluído na tramitação na Câmara
com atuação da OCB. Felizmente, conseguimos reverter
a situação. O Congresso Nacional derrubou o veto em
março de 2021. Contratos e obrigações do ato cooperativo
estão protegidos em caso de recuperação judicial.

Falência de MPE não pode
incluir ato cooperativo
O Senado Federal aprovou o PLP 33/2020, que trata da
renegociação especial extrajudicial, judicial, liquidação
e falência das microempresas e empresas de pequeno
porte. O relator do projeto acatou sugestão da OCB
de resguardar o ato cooperativo, visto que cada vez
mais MPEs vêm se associando às cooperativas. Na
prática, a MPE cooperada não poderá incluir suas
obrigações relativas ao ato cooperativo em planos
de renegociação. O projeto aguarda deliberação na
Câmara dos Deputados.
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2020
Pagamento por serviços
ambientais
A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais
foi publicada dia 14 de janeiro de 2021 no Diário Oficial
da União. A Lei 14.119/2021, oriunda do PL 312/2015
(aprovado em dezembro de 2020 na Câmara), abre
possibilidade de um novo marco para a sustentabilidade
do país, já que prevê recompensas financeiras para
quem desenvolve iniciativas de preservação ou
recuperação ambiental — produtores, cooperativas e
demais atores do setor produtivo e da sociedade civil.
Graças à atuação da OCB e da Frente Parlamentar do
Cooperativismo (Frencoop), especialmente do relator
e grande defensor da política, o deputado Arnaldo
Jardim (SP), foi possível incluir as cooperativas no rol
de atores prioritários da matéria.

Registro automático
de cooperativas
Com o objetivo de desburocratizar as regras gerais do
registro público, a Instrução Normativa 81/2020, editada
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial
e Integração (DREI), trouxe para o Manual de Registro
de Cooperativa os modelos padronizados com fins de
registro automático. A novidade permitiu que os atos
de constituição de sociedades cooperativas sejam
arquivados de forma automática. Como resultado, a
cooperativa não terá seu funcionamento dependente
da análise de seus atos constitutivos, que por vezes
pode não se dar de forma tão rápida. Os modelos
padronizados abrangem todo e qualquer tipo de
cooperativa singular. Por essa razão, o conteúdo desses
modelos restringe-se às exigências legais previstas
na Lei 5.764/1971 e nas boas práticas de governança
cooperativista. Para contribuir na elaboração desses
modelos, o DREI realizou consulta pública que contou
com a participação ativa do Sistema Cooperativista.

Segurança jurídica para
doação de alimentos
As cooperativas brasileiras agora têm mais segurança
jurídica para doar alimentos. Em junho de 2020, o
presidente da República sancionou a Lei 14.016/2020,
que facilita a doação de alimentos não comercializados
e ainda próprios para o consumo humano por
empresas. Após a atuação da OCB com a Frencoop, as
cooperativas foram inseridas no texto da matéria que
aumenta a segurança jurídica do doador, ao encerrar
sua responsabilidade no momento da primeira entrega
ao intermediário ou beneficiário final.
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Descomplica Brasil
O governo federal lançou um programa de desburocratização
chamado “Descomplica Brasil”, que contou com a
participação do Sistema OCB. O eSocial – plataforma
de registro de informações para o cumprimento de
obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias
– passou a ter um novo formulário, com mudanças
que vêm para simplificar o preenchimento, eliminando
alguns campos e somando às alterações divulgadas
anteriormente, o que atende às reivindicações do setor
econômico cooperativista.

Jucesp suspende por 60 dias taxa
para abertura de empresas
Como estímulo à retomada econômica, o governo de
São Paulo comunicou, no final de agosto, a suspensão
por 60 dias da tarifa para abertura de empresas. A
isenção valeu para empresas limitadas, individuais,
Eireli, S/A e cooperativas. No caso das cooperativas,
desde 2010 elas economizam 60% em ações de registro
mercantil, devido à atuação da OCESP, que conta com
vogal na Junta Comercial.

Juntas passam a emitir
certidões digitais e online
O Departamento Nacional de Registro Empresarial
e Integração (DREI) publicou, em abril, a Instrução
Normativa Nº 78, que permite às Juntas Comerciais
expedirem certidões de forma digital e online, no
padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil).

Atividades de aprendizagem
profissional
A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade publicou no dia 1º de dezembro a
portaria nº 24.471, que autoriza a execução das atividades
teóricas e práticas dos programas de aprendizagem
profissional na modalidade a distância até o dia 30 de
junho de 2021. Dessa forma, as capacitações teóricas
e práticas do Programa Aprendiz Cooperativo, do
Sescoop/SP, permanecerão na modalidade a distância
pelo período estabelecido na portaria.
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Acordo de Cooperação
com Apex-Brasil

Formação e fortalecimento de
cooperativas em São Paulo

OCB assina acordo de cooperação com a Apex para
difusão da cultura exportadora no setor cooperativista
e qualificação das cooperativas para a exportação.
A inclusão das cooperativas em ações de mercado
internacional também está prevista na parceria com
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos. Por meio da promoção das cooperativas
brasileiras em mercados estratégicos, as duas
instituições pretendem ampliar as oportunidades de
negócios para o cooperativismo.

Em setembro, a OCESP e a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo –
dirigida pela cooperativista Aline Cardoso – assinaram
um protocolo de intenções, cujo objetivo é estimular
ações para formação e fortalecimento de cooperativas
no município. A iniciativa vai apresentar à sociedade
como o cooperativismo tem potencial para geração de
renda e também para ser um pilar do empreendedorismo
na cidade de São Paulo.

Programa SP Coopera
O Decreto 59.501/2020, assinado em junho pelo
prefeito Bruno Covas, regulamenta a lei das diretrizes
da Política Municipal de Apoio ao Cooperativismo
(Lei 16.836) e institui o Programa SP Coopera, cujo
objetivo é promover o desenvolvimento e melhoria
do desempenho e da sustentabilidade econômica
das cooperativas paulistanas. A nova norma é fruto
da parceria entre a OCESP e a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET),
responsável por estabelecer os procedimentos para a
implementação, controle, monitoramento e avaliação
do programa.

Política Municipal de Apoio
ao Empreendedorismo
contempla cooperativas
A Prefeitura de São Paulo, por meio do Decreto 59.687,
de 13 de agosto, instituiu a Política Municipal de Apoio ao
Empreendedorismo. Voltada a micro e pequenas empresas
e a cooperativas, a política será responsabilidade da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Trabalho e visa a impulsionar o desenvolvimento de
atividades empreendedoras, incentivando a criação
de negócios individuais e coletivos e a inovação por
meio de ferramentas e ações de fomento à cultura
empreendedora.
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2020

Agropecuário

Revogação de aumento
de ICMS em alimentos

Del Grande é o novo coordenador
do Fórum Paulista do Agronegócio

A batalha durou quatro meses, desde a tramitação e
aprovação do PL 529/2020 na Assembleia Legislativa,
que concedeu poderes ao Executivo estadual para
alterar alíquotas do ICMS a qualquer momento. Com
empenho da OCESP e do Fórum Paulista do Agronegócio,
o governo de São Paulo revogou aumentos de ICMS
sobre a produção de alimentos. Após pressão do
setor agropecuário, especialmente das cooperativas
e sindicatos rurais, que organizaram um “tratoraço”
em mais de 200 municípios no dia 7 de janeiro de 2021,
voltaram a ficar isentos de ICMS a energia elétrica usada
em estabelecimento rural, produtos hortifrutigranjeiros
in natura e insumos agropecuários nas operações
dentro do Estado. Em março, as alterações de ICMS
em carnes e no leite pasteurizado também foram
revogadas.

Em julho, o presidente da OCESP, Edivaldo Del Grande,
tomou posse como novo coordenador do Fórum
Paulista do Agronegócio, organismo que representa
45 entidades dos mais variados setores da cadeia
produtiva agropecuária.

Compensações da Lei
Kandir vira lei
Sancionada a Lei Complementar 176/2020, oriunda
do PLP 133/2020, que permite a compensação de
recursos da União aos entes federados relativos aos
créditos da Lei Kandir, decorrentes de incentivos de
ICMS à exportação. Com a aprovação da matéria,
diminui a controvérsia em relação à Lei Kandir; e
as propostas que buscam sua revogação também
podem perder fôlego, visto que os estados costumam
posicionar-se contrariamente ao incentivo devido ao
atraso nos repasses dos recursos pela União. A OCB
esteve presente durante toda a discussão envolvendo
o tema, tendo em vista a importância da Lei Kandir
para a competitividade da produção do agro brasileiro.

Regularização ambiental
Em setembro de 2020, o governo de São Paulo lançou o
programa Agro Legal, para regularizar as propriedades
rurais no que diz respeito ao passivo ambiental e,
ao mesmo tempo, destravar o desenvolvimento do
agronegócio no Estado, propiciando segurança jurídica
aos produtores. Com esse programa, que torna mais
justa a situação do produtor rural, o governo pretende,
até 2040, elevar de 23% para 26% a cobertura vegetal
nativa do Estado. O Fórum Paulista do Agronegócio,
coordenado pelo presidente da OCESP, contribuiu com
estudos técnicos, subsidiando a decisão do governo
que equilibra produção agropecuária e proteção ao
meio ambiente.
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Lei do Agro (Fundos
Constitucionais e Títulos Agrícolas)
Sancionada como Lei 13.986/2020, a MPV 897/2019
estabelece medidas sobre financiamento do setor
agropecuário. Os plenários da Câmara e do Senado
aprovaram relatório com os principais pleitos do
cooperativismo, como: 1) definição, por meio de
regulamentação do CMN, das exceções de registro
das Cédulas de Produto Rural (CPRs) em operações
entre cooperativas agropecuárias e cooperados; 2)
equiparação dos custos cartorários da Cédula de
Crédito Bancário (CCB) à Cédula de Crédito Rural (CCR),
o que pode alavancar ainda mais as operações de
crédito rural efetuadas por cooperativas de crédito; 3)
destravamento do repasse dos fundos constitucionais
para os agentes operadores, dos quais destacam-se
as cooperativas de crédito.

Reconhecimento do ato
cooperativo na integração vertical
O Congresso Nacional derrubou o veto da Presidência
da República ao texto que tratava da Solução de
Consulta COSIT 11/2017, que estava na MPV 897/19
e não foi sancionado na Lei 13.986/2020. A matéria
dispõe sobre a adequada interpretação da apuração
da receita bruta decorrente da entrega da produção
dos cooperados às cooperativas e a correta forma
do cálculo de determinadas contribuições, deixando
expresso e claro um tratamento que já existe. Dessa
forma, o ato cooperativo é respeitado e as cooperativas
deixam de ser multadas em valores milionários pela
Receita Federal. A votação de derrubada contou com
articulação da OCB, OCESP e outras unidades estaduais,
que mobilizaram a Frencoop e a FPA.
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Agropecuário
Prorrogação da desoneração
da folha de pagamentos
Na tentativa de não agravar ainda mais os impactos
da pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho, o
Congresso Nacional derrubou o veto da Presidência
da República à prorrogação da desoneração da folha
de pagamentos até o fim de 2021. Uma conquista que
beneficia diretamente as cooperativas agropecuárias
do setor de proteína animal, incluídas na política da
desoneração. A OCB atuou com as demais entidades
que fazem parte da política. Com a derrubada do veto,
o texto foi inserido na Lei 14.020, conforme aprovado
pelos parlamentares na ocasião da votação da MPV
936/2020.

Atividades essenciais
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) publicou portaria, em março, que especifica
produtos, serviços e atividades essenciais para garantir
o pleno funcionamento das cadeias produtivas de
alimentos, bebidas e insumos agropecuários durante a
pandemia da Covid-19. Com a publicação, também são
consideradas essenciais as atividades acessórias, de
suporte e a disponibilização dos insumos necessários à
cadeia produtiva, entre outros itens, para atendimento
à demanda da população. Ofícios da OCESP e do Fórum
Paulista do Agronegócio alertaram o Mapa e a Secretaria
de Agricultura de São Paulo sobre dificuldades que
as cooperativas e estabelecimentos rurais vinham
enfrentando para funcionar. Conseguimos, ainda, incluir
o setor de flores na lista de essenciais.

Conectividade no campo
As cooperativas brasileiras estão autorizadas a atuar como
executoras dos recursos do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) em iniciativas
de universalização da banda larga, principalmente na
área rural do país, e em projetos que visem à redução
de desigualdades regionais. Uma conquista que
beneficiará muitas cooperativas diretamente (como
executoras dos recursos do Fust) e indiretamente
(como beneficiárias da ampliação do acesso à internet
e às novas tecnologias no campo e desoneração dos
sensores necessários a estas tecnologias). A OCB
articulou — com o apoio da Frencoop — a inclusão de
menção expressa às “cooperativas” como executoras
dos recursos do Fust no projeto que deu origem à Lei
14.019/2020 (PL 172/2020). Também no último ano,
foi sancionada a Lei 14.018/2020, sobre desoneração
da Internet das Coisas. Mais uma vitória importante
para o cooperativismo, que promete ampliar o uso
de novas tecnologias na administração e condução
dos negócios, diminuindo os custos de produção e
aumentando a produtividade.

Avanços no Plano Safra 2020/21
Diversas reuniões foram realizadas, ainda no primeiro
semestre de 2020, entre a OCB e o governo federal em
especial o Mapa e o Banco Central, para a negociação
das condições do Plano Safra 2020/21. O esforço do
Sistema Cooperativista teve foco na ampliação do
funding, no direcionamento de recursos, na redução
dos custos financeiros e na simplificação de normas
e ajustes operacionais, sempre com a contínua
preocupação de manter as bases do modelo atual de
financiamento rural, importantíssimo para o setor
agropecuário. Confira as conquistas mais relevantes
no Plano Safra:
»

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

2020

Procap-Agro: Importante alteração no programa,
com taxas equalizadas. O prazo de reembolso passou
a ser de dois anos, com um ano de carência e volume
programado de R$ 1,5 bilhão. A proposta vem ao
encontro da sugestão do Sistema Cooperativista
para a mitigação dos efeitos da Covid-19, uma
vez que amplia a oferta de capital de giro e gera
mais liquidez ao Sistema. Nos anos anteriores, o
programa seguia o rito das rubricas a taxas livres,
ou seja, TLP + 3,7% ao ano.
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2020

Agropecuário

»

Prodecoop: O recurso provisionado para a safra
2020/21 teve ligeira elevação, passando de R$
1,28 bilhão para R$ 1,65 bilhão — alta de 28,9% em
relação ao plano anterior. É importante enfatizar
que esse foi um dos mais demandados pleitos de
nossas cooperativas, uma vez que a previsão dos
dirigentes cooperativistas é de retomar o nível dos
investimentos para a ampliação e modernização do
parque industrial de suas cooperativas — paralisado
ou em ritmo moderado em momentos de crise.

»

Inovagro: O programa teve o seu orçamento
ampliado em 33,3%, ou seja, foram disponibilizados
mais R$ 2 bilhões para apoiar investimentos
necessários à incorporação de inovação tecnológica
nas propriedades rurais. O Inovagro foi criado
para ajudar a aumentar a produtividade, ampliar a
adoção de boas práticas agropecuárias e de gestão
da propriedade rural, e potencializar a inserção
competitiva dos produtores rurais nos diferentes
mercados consumidores.

»

Taxa de juros: A redução na taxa de juros para os
diferentes tomadores (“pronafianos”, “pronampianos”
e demais) foi objeto de amplas discussões do
Sistema Cooperativista e trata-se de uma conquista
muito aguardada pelos agentes do agronegócio.
A redução foi muito bem-vinda e necessária em
resposta às reduções sistemáticas na taxa Selic,
que mantiveram seu ritmo de queda.

»

Crédito de Industrialização: Mantiveram-se as
condições da rubrica e os limites de contratação por
cooperativas, de R$ 400 milhões, bem como as taxas
de juros que se equiparam às operações relativas
“a demais”, ou seja, de 6,0% ao ano. Esse ponto é
visto como imprescindível ao setor cooperativista,
uma vez que a rubrica é atualmente a de maior
contratação pelas cooperativas agropecuárias.

»

Custeio Fornecimento de Insumos aos Cooperados:
Após um período de longa negociação com o
Banco Central, o Grupo Técnico de Crédito Rural da
OCB conseguiu avançar na alteração da dinâmica
operacional para a rubrica Fornecimento de Insumos
aos Cooperados, uma das mais importantes para as
cooperativas agropecuárias. A principal alteração
está relacionada ao envio das listas com até 120 dias
antes do vencimento da operação, diferentemente
do texto contido na Resolução 4.829/2020, que
definia o envio das listas antecipadamente. Além
disso, a fiscalização da operação pela instituição
financeira agora se dará apenas nos 60 dias
anteriores ao vencimento da operação, ou seja, ao
final da operação. Por último, houve a revogação
das regras que estabelecem a sensibilização
dos limites individuais dos produtores (custeio e
comercialização).

»

Seguro Rural: Foram autorizados R$1,3 bilhão
para subsidiar o Prêmio de Seguro Rural (PSR),
o maior montante desde a criação do programa.
Estima-se que o valor possibilitará a contratação
de 298 mil apólices, num montante segurado da
ordem de R$ 58 bilhões e cobertura de 21 milhões
de hectares. Os reflexos serão muito positivos para
a ampliação da base de produtores rurais e para
o desenvolvimento e consolidação do mercado
segurador e ressegurador no Brasil.

Subvenção do seguro rural em SP
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Após reivindicações da OCESP, o governo do Estado
de São Paulo liberou R$ 51 milhões em 2020 para a
subvenção do seguro rural da primeira e segunda
safras. Aliada ao subsídio do governo federal, a
subvenção reduz os custos de contratação do seguro
e contribui para que mais produtores possam garantir
a segurança de suas lavouras, principalmente os mini
e pequenos, que são mais vulneráveis no caso de uma
frustração de safra.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

Agropecuário

2020

Atestados de brucelose
e tuberculose

Programa de Aquisição
de Alimentos

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo atendeu ao pleito da OCESP, prorrogando
por um ano (até 30 de junho de 2021) o prazo para
entrega de atestados de Brucelose e Tuberculose a
laticínios, usinas e outros processadores de leite e
derivados. No ofício enviado à Secretaria, a OCESP
destaca que não haveria tempo hábil para que os
veterinários regionais atendessem os produtores,
principalmente pela dificuldade de aquisição de reagentes
no período e outras dificuldades financeiras causadas
às cooperativas de laticínios devido aos reflexos da
quarentena na indústria e comércio.

Com a publicação da Medida Provisória 957/2020,
o governo federal destinou R$ 500 milhões para a
compra de produtos da agricultura familiar e suas
cooperativas, por meio do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA). A suplementação orçamentária
foi articulada entre os Ministérios da Agricultura, da
Economia e da Cidadania, que contaram com o apoio
da OCB e da OCESP para a sua efetivação. Além disso,
cooperativas que já possuíam projetos do programa
aprovados pela Conab em 2019, mas não chegaram
a dar início aos trabalhos, puderam retransmitir seus
projetos no mês de maio.

Distribuição de alimentos na
pandemia com recursos do PNAE

Amparo aos agricultores
familiares

O presidente da República sancionou a Lei 13.987/2020,
que garante a distribuição de alimentos para às famílias
dos alunos beneficiários do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) em situações de emergência
e calamidade pública. Uma vitória e tanto para as
crianças e para a agricultura familiar, que continuará
vendendo sua produção por meio dessa importante
política pública. Após a atuação da OCB e da OCESP, o
relator da proposta alterou o texto inicial, que abria a
possibilidade de repasse dos recursos financeiros do
PNAE direto para as famílias beneficiárias — proposta
que teria impacto negativo nos agricultores familiares,
que ficariam sem parte da sua renda nesse momento
de crise. A OCESP ainda enviou um guia do PNAE às
prefeituras e cooperativas paulistas, com orientações
sobre o programa para estimular a compra de produtos
de cooperativas para a merenda. Conseguimos, também,
convencer a Prefeitura de São Paulo a retomar o
programa de merenda escolar durante a suspensão
das aulas presenciais.

Foi sancionada, com vetos, a Lei 14.048/2020, oriunda
do PL 735/2020, que cria um auxílio emergencial para
feirantes e agricultores familiares impossibilitados de
comercializar sua produção em razão da pandemia de
Covid-19. Medidas aguardadas pelo setor — como o
estabelecimento de um auxílio de R$ 3 mil, dividido em
cinco parcelas de R$ 600, aos agricultores familiares que
não tenham recebido o auxílio emergencial, assim como
linhas de crédito especiais e a previsão da prorrogação
e renegociação de dívidas em formato diferenciado
— foram vetadas pela Presidência da República.
Permaneceu na redação final a não descaracterização
da condição de segurado especial dos agricultores
familiares beneficiados com o auxílio emergencial
de que trata o artigo 2º da Lei 13.982/2020. Também
ficou prevista, no âmbito do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA), autorização para a quitação em
produto de parcelas vencidas ou vincendas de Cédulas
de Produto Rural (CPRs) emitidas em favor da Conab
por organizações de agricultores familiares. A OCB
acompanhou toda a tramitação da matéria.

Melhoria no PNAE
Com a publicação da Resolução 6/2020 do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi
alterada a forma de entendimento sobre a localidade
da DAP Jurídica das cooperativas para a concorrência
em chamadas públicas do PNAE. A partir de agora,
passa a ser considerado como referência o município
onde houver a maior quantidade de DAPs Físicas
registradas na DAP Jurídica, minimizando a possibilidade
de manipulações e fraudes.
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Agropecuário

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Estivemos empenhados na articulação política com a
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF)
do Mapa para garantir que os pequenos produtores
continuassem a ter acesso às políticas públicas da
agricultura familiar durante o período da pandemia,
sem se expor ao risco. O Mapa acatou nosso pedido de
prorrogação dos prazos de renovação da Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) – procedimento que costuma
ser feito presencialmente – e publicou duas portarias
prorrogando o vencimento. Portaria 24/2020 – prorroga
por seis meses o prazo de validade das Declarações
com vencimento entre 25 de março e 31 de dezembro
de 2020; e Portaria 129/2020 —prorroga por mais seis
meses a vigência das DAPs com vencimento entre 24
de setembro e 31 de dezembro de 2020. As Declarações
que expirariam entre os dias 1º de janeiro e 31 de março
de 2021 tiveram a validade estendida por três meses.

Funcafé e fundos de
aval e garantia
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado Federal aprovou a Proposta de Emenda
à Constituição 187/2019, que extingue 248 fundos
públicos. Atentos aos possíveis impactos da PEC
para o cooperativismo, atuamos na tramitação da
matéria para garantir a preservação do Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) — um dos
maiores pilares para o avanço da cafeicultura nacional.
Também trabalhamos, com sucesso, pela preservação
dos fundos de aval e garantia, que incluem o Fundo
de Garantia à Exportação e o Fundo Garantia Safra.
A matéria ainda precisa ser votada nos plenários do
Senado e da Câmara.

Redução de taxas de juros
para o setor cafeeiro
O CMN reduziu as taxas de juros com recursos do
Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira)
de 6% para 5,25% ao ano nas operações de custeio,
comercialização e Financiamento para Aquisição de
Café (FAC) para cooperativas; de 7,5% para 6,75%
para capital de giro para indústrias e FAC para demais
tomadores. Também a remuneração do Funcafé sobre
os empréstimos realizados pelas instituições financeiras
passou de 3% para 2,25%. As novas taxas começaram
a valer no final de agosto.
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Redução do ICMS sobre
insumos agropecuários
Pelo menos até 31 de março de 2021, as cooperativas
contaram com a redução da base de cálculo do ICMS na
comercialização interestadual de insumos agropecuários,
e sobre máquinas e equipamentos agrícolas, bem
como da isenção tributária nas operações internas
(ato cooperativo), previstas pelos Convênios ICMS
100/1997 e 52/1991 do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz). Os benefícios seriam encerrados
em 30 de abril de 2020, foram prorrogados até 31 de
dezembro e, depois, até 31 de março. A OCB, além
de solicitar a prorrogação ao Confaz, estimulou as
unidades estaduais que intercedessem nos governos
locais, sensibilizando-os sobre os prejuízos que a não
prorrogação poderia acarretar ao cooperativismo
agropecuário. A OCESP procurou o governo de São
Paulo, conseguindo o apoio para a prorrogação.

CMN aprova medidas
de apoio ao agro
Com o objetivo de diminuir as dificuldades que o setor
agropecuário enfrentou com os primeiros meses da
pandemia de Covid-19, o Conselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou, em abril, as resoluções que trataram
de medidas emergenciais de apoio ao produtor. Entre
os destaques estão a autorização de prorrogação do
reembolso das operações de crédito rural de custeio e
investimento de produtores, cujas atividades tenham
sido prejudicadas em decorrência das medidas de
distanciamento social, e a autorização de contratação
de Financiamento para Garantia de Preços ao produtor
(FGPP), que permitiram que financiamentos fossem
contratados com recursos obrigatórios entre abril
e junho.

Mapa lança edital de
intercooperação
O apoio mútuo e a troca de experiências entre cooperativas
são um dos pilares do movimento cooperativista.
Com intercooperação, todos os envolvidos ganham
e crescem mais. Por isso, o incentivo a essa prática
agora também faz parte das políticas de Estado
voltadas ao cooperativismo. Em outubro, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou
o lançamento de um edital dentro do programa Brasil
Mais Cooperativo, com foco na intercooperação. A
iniciativa é promovida em parceria com a OCB e com
o Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA).
Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

Agropecuário
Selo Biocombustível Social
Além de ter importante papel na esfera ambiental, o
biocombustível gera benefícios econômicos e sociais para
os agricultores familiares fornecedores de matéria-prima,
graças ao programa Selo Biocombustível Social. Hoje,
as cooperativas agropecuárias são peças fundamentais
para a instrumentalização do programa, sustentando a
organização produtiva desses agricultores, amparando
sua inserção no mercado e viabilizando de forma
efetiva o seu acesso à assistência técnica. Em 2020,
considerando o contexto da pandemia, procuramos
o Mapa para conversar sobre possíveis ajustes no
programa. Dois importantes avanços foram obtidos:
habilitação digital ao Selo Biocombustível Social, e a
Portaria 97/2020 prorrogou os prazos para que as
cooperativas habilitadas apresentassem os documentos
comprobatórios e suspendeu temporariamente a
prestação obrigatória dos serviços de assistência técnica
e a extensão rural durante o período da pandemia.

Financiamento para
estocagem de etanol
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou, em junho, o Programa BNDES
de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro, com uma linha de
crédito no valor de R$ 3 bilhões para estocagem de
etanol. O setor sucroalcooleiro sofreu forte queda de
consumo decorrente da pandemia. Entidades como
Unica, Ocesp, Orplana e Fórum Paulista do Agronegócio
fizeram reivindicações aos governos estadual e federal
e contaram com o auxílio de parlamentares como
o deputado Arnaldo Jardim, coordenador da Frente
Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético,
para obter avanços.

Mais liberdade logística nos portos
A Instrução Normativa da Receita Federal nº 1974/2020,
de setembro de 2020, impacta positivamente as
cooperativas agropecuárias exportadoras, por conceder
mais liberdade logística ao importador, garantindo
disponibilidade imediata do produto descarregado,
reduzindo custos na operação e possibilitando a
utilização de qualquer berço para atracação e descarga.
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Mobilização altera
projeto sobre vinhaça
Em junho, a OCESP e outras entidades que compõem
o Fórum Paulista do Agronegócio incentivaram uma
mobilização para esclarecer pontos defendidos no
Projeto de Lei 417/2020, que proibia a utilização da
vinhaça no Estado de São Paulo. Após receber os
argumentos apresentados em um ofício encabeçado
pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar e com
apoio do Fórum sobre as vantagens e diferenciais do
subproduto como biofertilizante, o deputado autor
alterou a proposta e apresentou um novo projeto, o
PL 438 /2020, que institui o Programa Estadual de
Incentivo ao Aproveitamento Agronômico e Energético
da Vinhaça.

Preparando cooperativas
para exportação
Desde março de 2020, a OCESP vem desenvolvendo
um trabalho de preparação para exportação nas
cooperativas agropecuárias paulistas, graças a um acordo
de cooperação técnica assinado com a Confederação
Nacional da Agricultura (CNA) e a OCB. Já são mais de
250 empresas rurais sendo atendidas pelo projeto,
sendo que 70 estão localizadas no Estado de São
Paulo e, dessas, 12 são cooperativas. A princípio, seis
cadeias de produção serão contempladas: lácteos,
mel, pescado, frutas, café especial e amendoim. O
projeto tem como objetivo abrir canais de exportação
para as cooperativas e prepará-las para exportar seus
produtos sem depender de terceiros.

Prioridade nos testes de Covid-19
O presidente da República sancionou a Lei 14.023/2020,
que garantiu aos profissionais que tenham contato
direto com pessoas e materiais contaminados pelo
novo coronavírus prioridade nos testes de diagnóstico
da Covid-19. Médicos, enfermeiros, dentistas e
profissionais de limpeza já estavam incluídos na lista
de profissionais essenciais ao controle da pandemia
desde o início da tramitação do projeto na Câmara
dos Deputados. Chegando ao Senado, a relatora
acatou emenda que incluiu na lista dos essenciais os
“profissionais que trabalham na cadeia de produção
de alimentos e bebidas, incluindo os insumos”, uma
mudança que pode beneficiar milhões de cooperados.

13

2020

Crédito

Revisão da Lei Complementar 130

Crédito consignado

Em março foi apresentado na Câmara dos Deputados o PLP
27/2020, que promete modernizar a Lei Complementar
130/2009, que institui o Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo. A autoria da matéria ficou a cargo do deputado
Arnaldo Jardim (SP). O texto prevê o aprimoramento da
governança nas cooperativas de crédito, eliminando
algumas sobreposições, dirimindo conflitos de interesses
e, por fim, agilizando processos de tomada de decisão e
fortalecimento de estruturas de supervisão do modelo
societário cooperativo. Com a aprovação dessa revisão,
espera-se abrir oportunidades de novos negócios,
como os chamados empréstimos sindicalizados, que
tratam da possiblidade de duas ou mais cooperativas do
mesmo sistema unirem forças para, juntas, atenderem
às demandas de crédito de seus cooperados. Também
serão delegados mais ferramentas e poderes para
as centrais e confederações realizarem o trabalho de
supervisão auxiliar. Por fim, o texto proposto assegura
uma modernização no processo de gestão da cooperativa,
ampliando a participação do cooperado.

Como medida para manutenção dos postos de trabalho
em meio à crise gerada pela pandemia, foi sancionada a
MPV 936/2020 (Lei 14.020/2020), que instituiu o Programa
Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Além
de medidas para evitar o desemprego, a lei trouxe texto
sugerido pela OCB e por instituições financeiras, visando
a regulamentar a suspensão do crédito consignado para
celetistas que perderam a renda.

Operacionalização do
Pronampe e do PEAC
Após intenso trabalho de sensibilização no Congresso
Nacional, por meio da Lei 13.999/2020, as cooperativas de
crédito foram inseridas no rol de instituições autorizadas
a operar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC). Além disso, a
OCB atuou fortemente para garantir a suplementação de
recursos a essas linhas, amplamente utilizadas durante
a pandemia.

Procapcred é reativado pelo BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), na esteira de apoiar e estimular o cooperativismo,
conforme determinação constitucional, reativou o Programa
de Capitalização de Cooperativas de Crédito (Procapcred).
O programa tem como objetivo promover o fortalecimento
da estrutura patrimonial das cooperativas singulares
de crédito, por meio da concessão de financiamentos
diretamente aos cooperados para a aquisição e subscrição
de cotas-partes. A remuneração do BNDES foi reduzida
para 1,25% ao ano e o prazo de financiamento passou a
ser de até 10 anos, com carência de 2 anos.
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Retirada de projetos prejudiciais
O Sistema OCB atuou, no colégio de líderes do Senado
Federal e na Diretoria da Frencoop, pela retirada da
pauta do Plenário do Senado de quatro projetos de lei
que afetam as cooperativas de crédito. São eles: PL
1.328/2020 – dispõe sobre autorização para desconto
de prestações em folha de pagamento, com suspensão
temporária de pagamentos das prestações das operações
de créditos consignados em benefícios previdenciários;
PL 1.166/2020 – estabelece teto dos juros para cheque
especial, cartões de crédito e outros produtos; PLs 911 e
1.522/2020 – elevam a alíquota da CSLL para cooperativas
de crédito e minerais, e bancos cooperativos.

Repactuação de créditos e
redução de requerimento mínimo
do patrimônio de referência
Para reduzir os impactos da crise e fomentar a continuidade
da oferta do crédito para a sociedade, o CMN editou duas
resoluções que beneficiam as instituições enquadradas
no segmento S5 (como cooperativas de crédito e fintechs):
Resolução 4.791/2020 — autoriza essas instituições
a não caracterizarem como ativos problemáticos as
reestruturações de crédito feitas até 30 de setembro
de 2020 que tivessem por objetivo ampliar os prazos
de financiamento a empresas e famílias. O objetivo da
medida foi facilitar a manutenção da oferta de crédito
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), minimizando os potenciais impactos da
Covid-19 na economia.
Resolução 4.813/2020 — reduziu, temporariamente, o
requerimento mínimo do patrimônio de referência das
instituições enquadradas no segmento prudencial S5,
como dispõe a Resolução CMN 4.553/2020. Essa iniciativa
havia sido objeto de pleito formalmente apresentado
pela OCB ao Banco Central e teve como objetivo dar mais
espaço nos limites regulatórios para a continuidade das
operações de crédito das nossas cooperativas com seus
cooperados.
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Medidas de caráter prudencial

Permissão para operar o Fungetur

Visando a prover maior liquidez no Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo e, por consequência, continuar a
viabilizar o crédito para os seus cooperados, o Sistema
OCB, impulsionado por seu Conselho Consultivo do Ramo
Crédito (CECO), solicitou ao Banco Central alguns ajustes
regulatórios e obteve êxito em parte expressiva deles.
Foi solicitada, por exemplo, a concessão de tratamento
distinto às operações realizadas por meio de depósito
interfinanceiro (e/ou outro instrumento específico a ser
criado), bem como às operações com recursos direcionados
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO), entre instituições financeiras de um
mesmo sistema cooperativo no cômputo das exposições
para o cumprimento do Limite de Exposições por Cliente
(LEC) e do Limite de Exposições Concentradas (LECO).

Uma das conquistas do Sistema OCB para o Ramo Crédito
em 2020 foi a autorização, pelo Ministério do Turismo, para
que as cooperativas de crédito operem financiamentos
ligados ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur). A medida
proporciona maior eficiência da política pública, na medida
em que os beneficiários poderão contar com uma rede
de atendimento mais capilarizada e com mais opções de
contratação. A expectativa é fazer chegar o mais rápido
possível financiamentos acessíveis e na medida correta
para o setor do turismo, tão frontalmente impactado
pela presente crise.

Alíquota Zero de IOF para
operações de crédito
Após solicitação feita por diversas entidades de representação,
incluindo o Sistema OCB, o Governo Federal zerou a
alíquota do IOF nas operações de crédito liberadas até
31 de dezembro de 2020. Essa medida teve por objetivo
manter o crédito disponível e em custos mais adequados
para o enfrentamento dos efeitos negativos da pandemia
de Covid-19. Inicialmente, o prazo estipulado pelo governo
foi de 3 de abril para 3 de julho de 2020 (Decreto 10.305).
Em seguida, por solicitação da OCB, foi editado novo
Decreto (10.414), prorrogando a aplicação da medida até
2 de outubro. Esgotado esse prazo, o Executivo estendeu
o prazo, mais uma vez, por meio do Decreto 10.514, até
o último dia do ano.

Autorização para emissão de
Letras de Crédito Imobiliário

OCB é eleita para o Conselho
Deliberativo do Open Banking
Após grande mobilização com as cooperativas de crédito,
a OCB foi eleita para compor a estrutura de governança
do Open Banking. A presença da OCB garante a defesa
do cooperativismo de crédito nos rumos dessa nova
ferramenta, resguardando seus diferenciais societários
e operacionais. O Open Banking pode mudar o sistema
financeiro, trazendo mais autonomia, segurança e
competitividade para o mercado. Será possível ter um
portfólio de produtos e serviços de acordo com as reais
necessidades dos clientes, por meio do histórico de suas
informações financeiras.

Prorrogação do envio de
dados ao Banco Central
Após a atuação do Sistema OCB, o Banco Central atendeu
parcialmente à demanda de prorrogação dos prazos limites
de diversos documentos de entrega periódica obrigatórios
para as cooperativas de crédito. As Informações sobre
Relacionamentos de Cooperativa (Documento 5.300), por
exemplo, poderão ser entregues até o último dia útil do
mês seguinte ao da respectiva data-base.

Após a atuação do Sistema OCB, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) autorizou a emissão de Letra de Crédito
Imobiliário (LCI) pelas cooperativas de crédito. O pleito de
estender a autorização às nossas cooperativas amplia as
alternativas de captação de recursos para atendimento
às necessidades de crédito e ao equilíbrio dos indicadores
de liquidez, além de aproveitar como lastro as carteiras
de crédito imobiliário e de empréstimos com garantia de
imóvel que as cooperativas detêm. A negociação primária
de LCI pelas cooperativas de crédito ficará limitada ao
seu quadro social. A medida faz parte da Agenda BC#,
na dimensão “Inclusão”.
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2020

Educacional

Auxílio às instituições
de educação básica
As cooperativas formadas por pais para contratação
de serviços educacionais poderão ser diretamente
beneficiadas pela aprovação do PLP 195/2020, que
institui o Programa Nacional de Auxílio às Instituições
de Ensino da Educação Básica (PRONAIEEB). O projeto
prevê auxílio financeiro às escolas privadas afetadas
pela pandemia do novo coronavírus. Durante a
tramitação no Senado, a OCB atuou para a retirada
de parte de uma emenda, que prejudicava o acesso
de nossas cooperativas ao programa. O dispositivo
solicitava que as escolas apresentassem previsão
de lucros ao solicitar o auxílio financeiro. Visto que
as cooperativas não têm lucro, não poderiam fazer a
previsão. A argumentação foi acatada pela relatora, que
retirou essa exigência do texto aprovado no Senado.
Agora, a matéria será levada à apreciação da Câmara
dos Deputados.

Ensino a distância na
educação básica
Visando à prevenção de infecção pelo novo
coronavírus, atuamos no Conselho Nacional
de Educação (CNE) para que cooperativas
educacionais pudessem ministrar aulas
a distância no ensino básico com
segurança jurídica.
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Eletrificação
Conectividade rural
As cooperativas que operam nos setores de telecomunicações,
desenvolvimento, geração e distribuição de energia* já podem
comemorar. Elas serão amplamente beneficiadas por duas
leis sancionadas em 2020, relacionadas à conectividade
rural. A Lei 14.019/2020 permite que os recursos do Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(Fust) sejam utilizados para investimentos em programas
de telecomunicações e não mais apenas em telefonia fixa.
Isso abre oportunidades para o uso de recursos do fundo
para levar internet ao campo, uma grande oportunidade
de negócios para as cooperativas de infraestrutura.
Principalmente depois de conseguirmos — com o apoio da
Frencooop — a inclusão de menção expressa a “cooperativas”
como executoras dos recursos do Fust em iniciativas de
universalização da banda larga. Além disso, foi sancionada a
Lei 14.108/2020, sobre desoneração da Internet das Coisas.
Mais uma vitória importante do cooperativismo para a
melhoria de vida de seus cooperados e das comunidades
onde vivem.

Contratos renovados e padronizados
O cooperativismo de distribuição de energia tem muito o
que comemorar em 2020. Além da conclusão do processo
de enquadramento das permissionárias, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ampliou o prazo dos
contratos de 20 para 30 anos de antigas permissionárias.
As 27 cooperativas beneficiadas, que assinaram o aditivo
contratual em 2020, teriam o seu contrato encerrado
a partir de 2028; com o aditivo, o término passa a ser
apenas em 2038. Tal fato assegura acesso a linhas de
crédito de longo prazo, com juros adequados, e possibilita
investimentos estruturantes nas cooperativas, resultando
em energia elétrica de qualidade a um preço justo para
nossos cooperados. O novo instrumento também prevê a
renovação dos contratos por igual período, o que aumenta
a segurança jurídica e dá longevidade às cooperativas.

2020

Medidas para o setor elétrico
durante pandemia
Em abril, foram assinadas medidas provisórias que
estabelecem ações emergenciais no setor elétrico para
enfrentamento dos impactos da pandemia da Covid-19. A
MPs 949/2020 e 950/2020, respectivamente, garantem
crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e
Energia no valor de R$ 900 milhões e isentam, por três
meses, os consumidores beneficiários da tarifa social do
pagamento pelo consumo de até 220 kWh/mês. Com as
medidas, o Governo soluciona duas questões urgentes:
a perda da capacidade de pagamento dos consumidores
de baixa renda, beneficiários da tarifa social, e a perda
da capacidade financeira das distribuidoras de energia
elétrica, com o aumento da inadimplência e a redução do
consumo de energia.

Conta-Covid
Embora a pandemia tenha impactado negativamente a
vida de todos em 2020, as cooperativas de distribuição de
energia apresentaram um crescimento de aproximadamente
3,6% em sua demanda energética — uma notícia boa, pois
o sistema elétrico brasileiro apresentou uma retração de
aproximadamente 1,5%, em igual período. Ainda assim, como
forma de proteger ainda mais nossas cooperativas e todos
os consumidores de energia contra os possíveis impactos
econômicos da crise sanitária, fomos uma das primeiras
entidades de representação a solicitar ao governo federal
uma operação de apoio para as distribuidoras de energia
elétrica. Em maio de 2020, o presidente Jair Bolsonaro
assinou o Decreto 10.350/2020, que disponibilizou aos
agentes do setor elétrico um financiamento de R$ 16 bilhões
para mitigar o impacto da queda de demanda de energia e o
aumento involuntário da inadimplência. Os financiamentos
poderão ser tomados pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), de forma a fazer com que as dívidas
não impactem os balanços das empresas.

Segurança jurídica às
cooperativas de eletrificação
Foi apresentado em outubro, na Assembleia Legislativa,
o PL 625/2020, de autoria do deputado Barros Munhoz –
hoje coordenador da Frencoop Paulista –, que altera a lei
do regime de concessão de obras públicas e concessão
e permissão de serviços públicos para cooperativas de
eletrificação rural. A intenção é garantir mais segurança
jurídica às cooperativas e estimular o movimento
cooperativista como grande vetor de desenvolvimento
em regiões onde as grandes concessionárias de energia
elétrica têm pouca atuação.
Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020
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2020

Habitacional

Recursos para habitação
cooperativa
Em janeiro, durante reunião com profissionais da OCESP
e OCB, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo
Canuto, garantiu recursos para obras cooperativistas
de habitação social. Além da sinalização positiva com
relação à liberação dos recursos, o ministro confirmou
o interesse do governo em aproveitar as experiências
bem-sucedidas do cooperativismo habitacional para
compor os programas nacionais de habitação. Em maio,
o novo ministro Rogério Marinho confirmou recursos
para projetos na área de habitação social, que inclui
cooperativas e associações de moradia.
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Saúde
Telemedicina na pandemia
Originária do Projeto de Lei 696/2020, a Lei 13.989/2020
autoriza o uso da telemedicina durante a pandemia
de coronavírus no Brasil. Os legisladores visavam
a desafogar hospitais e centros de saúde com o
atendimento de pacientes a distância, por meio de
recursos tecnológicos, como as videoconferências. A
prática da telemedicina é apoiada pelo setor cooperativista,
além de já ser incentivada pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), autorizada pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM) e por outros conselhos de
profissionais da saúde. O Ministério da Saúde também
tem incentivado a utilização da tecnologia para a prática
da telemedicina. Vale destacar: atendendo a pleito
da OCB e das cooperativas do ramo, a ANS garantiu a
cobertura ou o reembolso dos serviços de telessaúde
prestados na forma autorizada por conselho profissional,
de acordo com as regras pactuadas entre a operadora
e o prestador de serviços. Com isso, serviços como os
de atendimento psicológico, fonoaudiologia e nutrição
passaram a ser feitos por videoconferência, com a
cobertura do plano de saúde.

Suspensão dos reajustes
dos planos de saúde
O PL 1.542/2020 demandou intensa articulação política
da OCB e de outras entidades de representação
vinculadas à Saúde Complementar. Após meses
conseguindo retirar o projeto da pauta de votação do
Senado, foi aprovado o parecer que suspende o reajuste
de planos de saúde e medicamentos por 120 dias,
durante a pandemia. Após a atuação conjunta da OCB,
das unidades estaduais e da Unimed do Brasil, trechos
mais prejudiciais — que obrigavam o atendimento aos
inadimplentes sob quaisquer circunstâncias — foram
retirados do texto final, reconhecendo a importância
da saúde suplementar neste momento. Estima-se
que os dispositivos retirados do texto poderiam gerar
impacto potencial negativo de mais de R$ 50 bilhões às
operadoras de saúde, ainda que o limitador temporal
fosse de 120 dias. O projeto agora tramita na Câmara
dos Deputados, onde não foi pautado.

Suspensão do reajuste do
preço de medicamentos
Após interlocução com o governo, foi publicada a MPV
933/2020, que suspendeu o reajuste do preço de
medicamentos entre os meses de abril e maio de 2020,
em decorrência dos efeitos da pandemia de Covid-19.
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2020

Decreto zera IPI para
produtos de saúde
O governo federal publicou o Decreto 10.302/2020, que
zera temporariamente, de 1º de abril a 30 de setembro,
a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) para alguns produtos de saúde, como artigos de
laboratório ou de farmácia, termômetros clínicos, luvas,
mitenes e semelhantes (exceto para cirurgia). A medida
visa a auxiliar o setor de saúde no momento de crise
da Covid-19 e é ainda benéfica para cooperativas de
Saúde e Consumo. Antes da publicação, os produtos
tinham alíquotas aplicáveis ao IPI entre 10% e 15%.

Uso “compulsório” de
leitos privados
O Senado Federal aprovou o PL 2.324/2020, que trata
da utilização compulsória dos leitos privados durante
a pandemia da Covid-19. Durante a tramitação, a
OCB atuou para que o texto pudesse ser amenizado.
Continuamos trabalhando para que o projeto não seja
pautado na Câmara dos Deputados.

Testes para os profissionais
essenciais
Proveniente do PL 1.409/2020, a Lei 14.023/2020 dá
prioridade nos testes diagnósticos de coronavírus aos
profissionais essenciais ao controle de doenças e à
manutenção da ordem pública que tenham contato
direto com pessoas e materiais contaminados. Os
profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e
dentistas, os profissionais de limpeza e aqueles que
lidam com produção de alimentos e bebidas estão
contemplados.

Critérios de distribuição de vacinas
A OCB acompanha de perto a tramitação do PL
4.023/2020, que dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia
de Covid-19. O projeto em questão fixa diretrizes que
orientam a distribuição de vacinas contra o novo
coronavírus para a população. Atendendo à solicitação
da OCB, o relator da matéria rejeitou a emenda 31, que
tratava da cobertura de vacinação pelos planos de
saúde. O projeto foi encaminhado para a votação da
Câmara dos Deputados.
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2020

Trabalho, Produção
de Bens e Serviços

Marco Legal das Startups

Auxílio para o setor cultural

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana
de trabalho legislativo de 2020, o projeto de lei
complementar PLP 146/2019, que institui o Marco
Legal das Startups. Inicialmente, as sociedades
cooperativas estavam fora da proposta. No entanto,
após reunião com a OCB, o relator do projeto, deputado
Vinicius Poit (SP), reconheceu a importância do nosso
modelo de negócio e incluiu as cooperativas no texto.
Segundo a norma, são enquadradas como startups
as organizações com foco no desenvolvimento de
produtos ou serviços inovadores. Para os especialistas,
a aprovação do projeto modernizará o ambiente de
negócios brasileiro e garantirá segurança jurídica para
os agentes do ecossistema de inovação. O projeto
seguiu para a análise do Senado.

Sancionada em junho de 2020, a Lei Aldir Blanc
(14.017/2020) — que homenageia o compositor, falecido
em maio, vítima da Covid-19 — prevê a destinação
de R$ 3 bilhões para garantir renda de R$ 600 a
trabalhadores da cultura, ou subsídios, de R$ 3 a R$ 10
mil, para manutenção de espaços artísticos e culturais
de cooperativas, micro e pequenas empresas culturais,
instituições e organizações culturais comunitárias.
Graças a um intenso trabalho de representação
política, conseguimos garantir a menção expressa às
cooperativas nesta lei.

Nova Lei de Licitações proíbe
restrição a cooperativas
O Projeto de Lei 4.253/2020, que moderniza a Lei de
Licitações e assegura a participação das cooperativas
em processos licitatórios, foi aprovado pelo Plenário
do Senado Federal e deve ser sancionado ainda no
primeiro semestre de 2021. O projeto traz em seu
texto a proibição do comprometimento, da restrição ou
frustração do caráter competitivo do processo licitatório,
inclusive nos casos de participação de cooperativas.
Acompanhamos o projeto desde a sua criação, pela
Comissão Temporária no Senado Federal, e trabalhamos
estrategicamente para garantir a participação de nossas
cooperativas em licitações. Na Câmara dos Deputados,
conseguimos estender o tratamento conferido a
microempresas e empresas de pequeno porte para
todas as cooperativas, e não apenas às cooperativas
de consumo, como estava no texto. Vale destacar: o
projeto inicial proibia a participação de cooperativas
em licitações, mas, graças à forte articulação política
da OCB, das unidades estaduais e das cooperativas
brasileiras, conseguimos reverter a situação.
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Acesso às linhas de
crédito do Fungetur
A medida garantiu o acesso ao Fundo Geral do Turismo
(Fungetur) pelas cooperativas que atuam no setor de
turismo e têm interesse em buscar financiamentos de
capital de giro neste momento de pandemia. O fundo é um
mecanismo de crédito essencial ao fomento do turismo
como negócio e estratégia para o desenvolvimento
social e econômico do país, e é fundamental para
ajudar o setor a se recuperar da retração provocada
pela pandemia do novo coronavírus.

Catadores cooperados recebem
auxílio emergencial
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), investiu R$
5,76 milhões para auxiliar os catadores de materiais
recicláveis na capital paulista. A medida beneficiou
mais de 900 famílias associadas às 25 cooperativas
habilitadas no Programa Socioambiental de coleta
seletiva. Ao todo, cada família recebeu da Prefeitura
R$ 1.200 reais mensais, por até três meses.
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Transporte
Transporte de cuidadores
Por meio do PL 2.178/2020, o Senado Federal aprovou a
oferta de transporte segregado para os deslocamentos
de cuidadores de pessoa idosa, com deficiência ou com
doenças raras, enquanto durarem os efeitos da pandemia
de Covid-19. O relator da matéria acatou emendas apoiadas
pela OCB que inseriram a possibilidade de os governos
estaduais e municipais contratarem transporte escolar
e táxis para o deslocamento dos cuidadores. O projeto
aguarda análise da Câmara dos Deputados.

Transporte interestadual
de passageiros
O Senado aprovou o PL 3.819/2020, que determina que o
transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de
passageiros desvinculado da exploração da infraestrutura
seja realizado por meio de permissão. O relator do projeto
apresentou melhorias ao texto apoiadas pela OCB. Agora,
a matéria aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.

Suspensão da fiscalização de
peso nas rodovias federais
Após forte atuação do Sistema OCB, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Portaria 117,
suspendeu a fiscalização de peso nas rodovias federais,
objetivando dar celeridade ao transporte de mercadorias,
enquanto durar a pandemia do coronavírus, garantindo,
assim, o abastecimento de todo o país.

Vacinação de caminhoneiros
Os Ministérios da Saúde e da Infraestrutura confirmaram
que incluirão os caminhoneiros e profissionais portuários
no público prioritário para a vacinação contra o novo
coronavírus. Segundo nota do Ministério da Infraestrutura,
entram nesta categoria trabalhadores em transportes
terrestre, aéreo, ferroviário e aquaviário. Também estão no
grupo empregados de companhias aéreas, funcionários de
empresas de trens e ferrovias, e motoristas e cobradores
de ônibus, tanto metropolitanos quanto intermunicipais e
interestaduais. Para ter direito à vacinação, os profissionais
deverão comprovar, por meio de documentação, que são
funcionários de empresas ou cooperativas de alguns
desses segmentos. A nota do Ministério da Infraestrutura
não detalha em que fase da vacinação esses trabalhadores
serão incluídos. A data para o início da imunização dos
profissionais do setor de transportes ainda deverá ser
divulgada pelo Ministério da Saúde.
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Suspensão da restrição aos horários
de rodagem dos caminhoneiros
Com a diminuição do tráfego nas estradas, devido às
medidas de contenção à circulação do novo coronavírus,
ficou claro para o Sistema OCB que não havia necessidade
de restringir os horários de rodagem dos caminhoneiros —
fato que podia afetar o tempo de entrega das cargas. Nosso
pleito foi atendido pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) e as cooperativas do ramo voltaram a
operar normalmente, respeitando-se os protocolos de
segurança sugeridos pelas autoridades públicas para a
contenção da pandemia de Covid-19.

Programa Frota Verde
A OCB foi convidada para participar do grupo coordenado
pelo Ministério da Economia encarregado de estruturar
o Programa de Modernização e Produtividade do Parque
Logístico Brasileiro. O chamado Programa Frota Verde tem
por objetivos: contribuir para o aumento da produtividade,
da competitividade e da eficiência da logística do país;
promover a reciclagem e a substituição progressiva da
frota brasileira de veículos automotores para transporte
de mercadorias, dos ônibus e micro-ônibus, e dos
implementos rodoviários, por substitutos mais econômicos,
seguros e menos poluentes. Ao longo do ano de 2020,
foram realizadas 22 reuniões do grupo, tendo como um
dos eixos temáticos o cooperativismo de transporte. O
Programa Frota Verde se baseará em recurso oriundo do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) com características similares aos financiamentos
que micro, pequenas e médias empresas podem solicitar
à instituição, os chamados “finames”.

RNTRC Digital
As cooperativas de transporte contam com mais uma
opção para manter em dia as informações do Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
(RNTRC). Está funcionando, desde agosto de 2020, o
RNTRC Digital — uma nova maneira de o transportador
solicitar cadastro, gerenciar a frota (inclusão e exclusão
de veículos) e manter suas informações atualizadas nesse
sistema. Tudo isso gratuitamente, pela internet, não sendo
necessário comparecer a um ponto de atendimento, nem
encaminhar documentos. A OCB tem acompanhado de
perto a operacionalização dessa nova ferramenta para
que garantias e conquistas alcançadas no passado sejam
mantidas dentro dessa nova modalidade. Entre elas, a
manutenção da profissionalização da categoria e a criação
de mecanismos que garantam que todas as cooperativas
cadastradas atendam às exigências legais do nosso setor.
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2019
Tratamento diferenciado
em licitações

Participação em licitações
de compras públicas

Sancionada pelo governador de SP, a Lei 16.928/2019
concede tratamento diferenciado, favorecido e simplificado
às microempresas e empresas de pequeno porte nas
licitações para compras e demais contratações do Estado.
O projeto dessa lei foi elaborado pela Frente Parlamentar
do Empreendedorismo (Frepem) e apresentado por
seu coordenador, o deputado cooperativista Itamar
Borges. As cooperativas foram incluídas na fase de
relatoria, conquistando os mesmos benefícios das
micro e pequenas empresas.

A OCB trabalhou intensamente em 2019 pela participação
de cooperativas em licitações e assegurou vitória na
Câmara, onde houve tentativa de restringir nosso
acesso a editais de compras públicas. O Projeto de Lei
1.292/1995, que moderniza a Lei de Licitações, proíbe
qualquer comprometimento ou restrição à competição
de sociedades cooperativas em licitações. O texto
aguarda apreciação do Senado.

Substitutas processuais
de cooperados
Sancionada sem vetos, a Lei 13.806/2019 garante
às cooperativas a previsão legal de agirem como
substitutas processuais de seus associados. O Sistema
OCB acompanhou de perto todas as fases de discussão
e votação do projeto de lei e contou com o apoio direto
da Frencoop em todo o processo.

Desburocratização do registro
na Junta Comercial
A Lei 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade
Econômica, simplifica procedimentos burocráticos
que geram entraves para o empreendedorismo no
Brasil. A nova legislação reconhece a importância
do cooperativismo para o desenvolvimento do país,
ao estender às cooperativas o mesmo tratamento
conferido aos demais modelos societários que terão
o registro automático para abertura e fechamento de
empresas nas Juntas Comerciais.

Fim da multa de 10% do FGTS
A Lei 13.932, que extingue a multa de 10% sobre o
montante dos depósitos devidos a título de FGTS, em
caso de dispensa sem justa causa, foi sancionada em
2019. A extinção desonera empregadores e cooperativas.
A OCB atuou ativamente pela pauta por entender que a
contribuição social tornou-se indevida. A contribuição,
inicialmente instituída para que a União obtivesse
recursos para o pagamento de correção monetária das
contas vinculadas do FGTS e para lidar com a inflação
gerada nos Planos Verão e Collor, perdeu sentido.
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Cooperativismo na Jucesp
Os 21 membros do Colégio de Vogais da Junta Comercial
do Estado de São Paulo para o quadriênio 2019-2022
tomaram posse em maio. O superintendente da Ocesp
Aramis Moutinho Junior é novamente o representante
titular do cooperativismo, tendo a coordenadora de
Controladoria do Sescoop/SP, Gláucia dos Santos,
como suplente. A atuação dos cooperativistas na Junta
contribui para solucionar dificuldades das cooperativas
no registro de seus atos constitutivos, além de imprimir
agilidade e diminuição de custos nos processos.

Lei das Agências Reguladoras
Sancionada a Lei 13.848/2019, conhecida como Lei das
Agências Reguladoras, com dispositivos que geram
eficiência e transparência das agências em seu papel
na fiscalização e regulamentação de diversos ramos
de atividade do cooperativismo. Segundo o texto, a
gestão e a governança desses órgãos passam a ser
guiadas por regras unificadas, e há novo regulamento
para a indicação de diretores. A lei é benéfica para o
cooperativismo por garantir transparência e agilidade
em órgãos que incidem diretamente sobre diversos
ramos, como infraestrutura e saúde.

Tributação de aplicações
financeiras
O Projeto de Lei 3.351/2019 adequa a incidência tributária
de IR e CSLL em aplicações financeiras realizadas
pelas cooperativas, buscando a interpretação de que
essas devem ser tributadas de acordo com a base de
cálculo de seu resultado financeiro (receita financeira
menos despesas financeiras). Aprovado na Comissão
de Agricultura, o PL será analisado pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico.
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Vedação do ICMS entre
estabelecimentos do
mesmo contribuinte
Após intensa atuação da OCB, a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado aprovou o parecer ao PLS
332/2018, que proíbe a incidência de ICMS na transferência
de produtos entre estabelecimentos do mesmo dono.

PL evita duplicidade de
contribuição previdenciária
No apagar das luzes de 2019, aprovamos na Comissão
de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara o PL
1.860/2019, que atualiza a regra de escrituração das
informações previdenciárias no programa do e-Social,
com o intuito de afastar o recolhimento em duplicidade da
contribuição previdenciária. O projeto é importante para
o reconhecimento, pelo novo sistema, de que a entrega
da produção do associado à cooperativa não configura
ato de comércio e, portanto, a contribuição previdenciária
deve se dar apenas em momento posterior. O PL segue
para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Barateando e desburocratizando
o licenciamento ambiental
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal
aprovou, conforme o posicionamento do Sistema OCB,
parecer ao PLS 458/2018, que permite o aproveitamento
de informações catalogadas em estudos de impacto
ambiental nos licenciamentos de novas atividades na
mesma área geográfica. A matéria simplifica, barateia
e desburocratiza o licenciamento ambiental. O projeto
aguarda análise da Câmara dos Deputados.

Cálculo abusivo do
licenciamento ambiental
O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu, por meio de
acórdão publicado em outubro, que o Decreto 62.973/2017
estabeleceu uma cobrança ilegal e exorbitante de taxas de
licenciamento ambiental, negando o recurso de apelação
da Cetesb. Com o acórdão, que mantém decisão favorável
ao pleito da OCESP, as cooperativas obtêm um benefício
significativo, já que as taxas poderiam ser até 1.000%
maiores, dependendo do tipo de empreendimento a ser
licenciado e da área do terreno.
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Pacote anticrime preserva
recursos do Sistema S
O PL 6.341/2019, que trata do “Pacote Anticrime”, aprovado
pelo Senado, seguiu para sanção sem a retirada de 25%
dos recursos do Sistema S — o que afetaria diretamente
o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop). Inicialmente, o texto previa que esse montante
seria realocado para o combate ao crime organizado no
país. Durante a negociação, o Sistema OCB enfatizou a
importância do apoio às ações de capacitação e formação
efetivadas pelo Sistema S, uma vez que têm promovido
a geração de renda e o desenvolvimento social em todo
o país.

Admitida a regra de ouro
sem cortes ao Sescoop
Outro dispositivo que ameaçava a atuação do Sescoop
era a PEC 438/2018, que busca equilíbrio nas contas
públicas. Em princípio, o dispositivo previa a retirada de
10% dos recursos dos Sistema S, quando fosse apurado
déficit nas contas públicas, e mais 15%, se apurado o
déficit no segundo ano consecutivo. No entanto, o parecer
aprovado na CCJ foi pela admissibilidade da PEC sem a
retirada dos recursos. Com essa vitória, o texto seguiu
para análise de Comissão Especial.

Trabalhadores celetistas
em cooperativas
A Comissão de Trabalho (CTASP) da Câmara aprovou, em
2019, o PL 537 do deputado Baleia Rossi (SP) — integrante
da Frencoop — que dispõe sobre o Estatuto Profissional
dos Trabalhadores Celetistas em Cooperativas. A matéria
foi relatada na comissão pelo presidente da Frencoop,
deputado Evair de Melo (ES). Agora, o PL aguarda a
análise do relatório pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC).

Criada a Semana do
Cooperativismo em São Paulo
A Lei 17.236, de 13 de novembro de 2019, inclui a Semana
Municipal do Cooperativismo (Semana C) no calendário
de eventos da cidade de São Paulo. Sua origem é o Projeto
de Lei 676/2018, da vereadora Aline Cardoso, atualmente
secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho. A Semana do Cooperativismo compreende o
período de 6 a 10 de julho e tem por objetivo sensibilizar a
sociedade paulistana para a importância das cooperativas
como forma de organização produtiva.
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2019

Agropecuário

Validade ampliada da DAP
Foi ampliado para dois anos o prazo de validade da
Declaração de Aptidão (DAP) do Programa Nacional
da Agricultura Familiar, garantindo a continuidade
do acesso a milhões de pequenos produtores e suas
cooperativas a políticas de promoção da agricultura
familiar.

Cadastro Ambiental
Rural permanente
Com texto sugerido pela OCB, a Lei 13.887, que promove
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) permanente, foi
sancionada em 2019. Com o cadastro, informações
de monitoramento ambiental serão reunidas e
atualizadas. Sendo assim, o ciclo de monitoramento
e regularização dos imóveis rurais previsto no Código
Florestal fica regularizado e garantido. Além de tornar
o CAR permanente, o texto estabelece prazo máximo
de dois anos para a inscrição dos produtores rurais
no Programa de Regularização Ambiental (PRA), caso
queiram ter acesso aos benefícios da política pública.

Créditos de ICMS de
operações com insumos
As cooperativas paulistas puderam utilizar os créditos
de ICMS de insumos agropecuários isentos – como
herbicidas, vacinas, rações animais e medicamentos
– até o dia 31 de dezembro de 2019. Sentença emitida
no final do ano pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo reconheceu o mérito da liminar conseguida
pela OCESP, em junho, contra os efeitos do Decreto
64.213/2019 do governo paulista, que suprimiu os
créditos de ICMS nas operações dos insumos.

Averbação de cotas de
reserva ambiental
A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou
o PLS 251/2018, que substitui o local onde deve ser
registrada a informação de que a Reserva Legal (RL) de
determinado imóvel está sendo cumprida sob a forma de
Cota de Reserva Ambiental (CRA). Durante a tramitação
do Código Florestal, a OCB já havia trabalhado para
excluir qualquer vinculação das obrigações ambientais
com o Registro de Imóveis, concentrando todas no CAR.
A medida busca desburocratizar o cumprimento das
obrigações ambientais. O projeto foi para análise da
Câmara dos Deputados.
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Pagamento por serviços
ambientais
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou um
substitutivo ao projeto de lei que institui a Política
Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Pelo
texto, de autoria do deputado paulista Arnaldo Jardim,
membro diretor da Frencoop, o produtor rural que
tomar medidas para preservar áreas ou desenvolver
iniciativas de preservação ou recuperação ambiental
em sua propriedade, como a preservação de uma
nascente, pode ser recompensado financeiramente.
Cooperativas, indústrias e demais atores também
podem ser beneficiados. O tema foi enviado ao Senado
em 2019.

Plano Safra com R$ 225,59 bi
O governo federal lançou, em 18 de junho, o Plano Safra
2019/20, para atender pequenos, médios e grandes
produtores, unindo pela primeira vez em 20 anos as
políticas para os Planos Safra da Agricultura Familiar
e o Agrícola e Pecuário. Foram disponibilizados R$
225,59 bilhões para apoiar a produção agropecuária
nacional. O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas,
participou do lançamento e discursou em nome de
todo o setor agropecuário.

Fortalecimento do PAA e
defesa do seguro rural
A Lei Orçamentária de 2019, que define o orçamento
público anual, foi sancionada em janeiro com recursos
que garantem as políticas públicas de interesse do
cooperativismo. O Sistema OCB mobilizou a Frencoop
durante a discussão do projeto da LOA 2019 na
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural (CAPADR) a fim de garantir
recursos para programas importantes para as
cooperativas. O Programa de Subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural (PSR) recebeu R$ 440,5 milhões. O
volume de recursos do programa é consideravelmente
maior do que o de 2018, que foi de R$ 370,8 milhões.
Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para
compras no âmbito do Ministério da Cidadania, passou
dos R$ 251,63 milhões propostos incialmente para R$
275,67 milhões.
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Agropecuário
Acesso de cooperativas
da agricultura familiar
a políticas públicas
Com a publicação da Portaria 62, um número maior
de agricultores familiares cooperados poderá ser
atendido por políticas públicas de fomento à produção
agropecuária. A portaria altera o critério de acesso à
DAP Jurídica, reduzindo a exigência da porcentagem
de agricultores familiares – de 60% para 50% – no
quadro de associados das cooperativas.

Biodiesel da agricultura familiar
Portaria publicada pelo Mapa possibilitou aos agricultores
familiares associados às cooperativas agropecuárias
não detentoras de DAP Jurídica comercializarem sua
matéria-prima no âmbito do Selo Combustível Social,
que auxilia a inclusão produtiva e social dos agricultores
familiares fornecedores de matéria-prima para a
produção de biodiesel. Passa a valer, então, a regra da
proporcionalidade nas compras. Se uma cooperativa
tiver 30% de pequenos produtores com registro de
DAP Física em seu quadro social, ela poderá participar
com esses mesmos 30% de agricultores no programa
Selo Combustível Social.

Novo limite de crédito para
agroindústria familiar
Houve aumento do limite individual para pessoa física
e para associado de cooperativa em financiamentos
da linha de crédito de industrialização do Pronaf para
a agroindústria familiar. O crédito disponível passou
de R$ 12 mil para R$ 45 mil. Essa era uma demanda
antiga da OCB para o Mapa.

2019

Lei Kandir
A PEC 42/2019, que revoga isenção de ICMS para
exportação de mercadorias (produtos primários e
semielaborados), foi uma das pautas prioritárias de
atuação da OCB. Após intensa articulação, conseguimos
que o relator do projeto apresentasse parecer com a
manutenção da atual isenção para o setor agropecuário.
A OCB reconhece a Lei Kandir — que estabeleceu a
desoneração do ICMS para as exportações de produtos
primários e semielaborados — como um dos maiores
pilares para a competitividade e o avanço da produção
brasileira em âmbito internacional.

Medida Provisória do agro
O relatório aprovado pela Comissão Mista da MP do Agro
contempla os principais pleitos do cooperativismo. Ele
garante tratamento justo e igualitário a cooperativas
e outras instituições financeiras e administrativas.
Entre os destaques está a definição, por meio de
regulamentação do CMN, das exceções de registro das
CPRs em operações entre cooperativas agropecuárias
e cooperados. Conseguimos, ainda, a equiparação dos
custos cartorários da CCB à CCR, o que pode alavancar
ainda mais as operações de crédito rural. Por fim, o
devido entendimento do ato cooperativo em operações
de integração vertical. A matéria seguiu tramitando
no Congresso.

Plano Agrícola e
Pecuário plurianual
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
aprovou, em consonância com o posicionamento da
OCB, o PL 2.478/2019, que estende de um para dois ou
mais anos o período de planejamento governamental
para o setor agrícola e pecuário. O ganho de um plano
plurianual, com períodos maiores, é que o planejamento
contribui para tomada de decisão mais acertada por
parte dos agricultores acerca da cesta de produtos a
ser produzida e da correspondente combinação de
fatores de produção.
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2019

Crédito

Captação da poupança rural
O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu que as
cooperativas singulares de crédito poderão solicitar
autorização para captar depósitos de poupança rural.
O objetivo da medida é ampliar as fontes de recursos
para o crédito rural e aumentar a competição nesse
segmento, por meio da ampliação da autonomia de
captação das cooperativas.

Cooperativismo na Agenda BC#
O cooperativismo foi incluído como parte importante
da estratégia do Banco Central para fortalecer o
sistema financeiro do país, na chamada Agenda BC#.
O órgão regulador atuará com as cooperativas em três
grandes projetos: fomento de atividades e negócios;
aprimoramento da organização sistêmica e promoção
do aumento da eficiência do segmento; e aprimoramento
da gestão e da governança.

IR e CSLL sobre aplicações
de cooperativas
Em setembro, a 1ª Seção do CARF aprovou a Súmula
141, afastando a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
resultados das aplicações financeiras realizadas por
cooperativas de crédito. Com a edição da súmula, as
cooperativas ganharam segurança jurídica ao ter um
instrumento que garanta a imparcialidade dos julgadores
e rapidez na solução de litígios. Os questionamentos
sobre tributação de aplicações financeiras passaram
a ser solucionados administrativamente, não mais no
Poder Judiciário.

Cooperativas podem usar
poupança para financiar imóveis
O CMN editou resolução que autoriza cooperativas de
crédito a captarem depósitos de poupança no âmbito
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
O normativo possibilitará que o Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo passe também a trabalhar
com financiamento imobiliário no âmbito do Sistema
Financeiro Habitacional (SFH). A mesma resolução
permitiu a emissão da Letra Imobiliária Garantida (LIG)
pelas cooperativas de crédito.
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Eletrificação

Ampliados prazos de prestação
de serviços de energia elétrica
Em 2019, conseguimos que os prazos de permissão e
autorização de prestação de serviços em energia elétrica
fossem fixados em 30 anos pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL). Tal padronização permitirá que
as cooperativas realizem um planejamento de longo
prazo e tenham acesso a linhas de financiamento com
carência e prazos adequados à atividade.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

2019

FUST para cooperativas de infra
No fim de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou projeto
que garante a ampliação da atuação das cooperativas
de infraestrutura no país. O PL 1.481/2007 permite
que os recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) sejam utilizados
para investimentos em programas de banda larga e
telefonia móvel, e não mais apenas em telefonia fixa.
Após a articulação da OCB com o apoio da Frencoop,
foi incluída no texto do relator menção expressa a
“cooperativas” como executoras dos recursos do FUST.
O projeto seguiu em 2019 para apreciação do Senado.
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2019

Trabalho, Produção
de Bens e Serviços

Sem vínculo empregatício
Foi arquivado o Projeto de Lei 142/2003, que revogava
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a declaração
de ausência do vínculo de emprego entre a cooperativa
e seu cooperado. A OCB atuou ativamente para que
o projeto não fosse votado e trabalha para que não
seja reapresentado, assegurando a manutenção das
normas da doutrina cooperativista.
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Transporte

2019

Isenção de IOF e IPI para compra
de veículos elétricos por taxistas
Os veículos elétricos ficaram mais baratos para taxistas,
cooperativas de táxi e pessoas com deficiência. O
Congresso Nacional derrubou dispositivos do Veto
40/2018, que criou o Programa Rota 2030. Dessa
forma, o texto da Lei 8.383/1991 passou a prever a
isenção de IOF nesses casos. Além disso, foi alterada
a Lei 8.989/1995, que passou a prever a isenção de
IPI para compra de automóveis híbridos, elétricos ou
de até 2 mil cilindradas por taxistas, cooperativas e
pessoas com deficiência.
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Desobrigação de publicar
demonstrações financeiras

Seguros: um novo mercado
para as cooperativas

Em maio, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região
reconheceu a ilegalidade da exigência de publicação
prévia das demonstrações financeiras na imprensa
oficial e em jornal de grande circulação por parte das
cooperativas. A decisão acolhe Recurso de Apelação
impetrado pela OCESP e reverte a exigência veiculada
na Deliberação 2/2015 da Junta Comercial do Estado
de São Paulo. Para se ter ideia do benefício gerado
com a decisão, cooperativas chegavam a gastar, em
média, R$ 50 mil por publicação. A medida beneficia
principalmente os empreendimentos cooperativistas
de grande porte dos ramos Agropecuário, Consumo,
Crédito e Saúde.

Conseguimos retirar do PL 3.139/2015 a proibição de
cooperativas participarem do mercado de seguros.
Atualmente, no Brasil, as cooperativas estão limitadas
às atividades de seguro agrícola, de saúde e de acidentes
do trabalho. Com a nova legislação, a atuação ampliase para setores diversos, como seguros de veículos
leves e de carga, apólices de vida e assistência funeral,
por exemplo.

Reconhecimento contábil
Em 2018, o Confaz finalmente instituiu um Código de
Operação Fiscal e Prestação (CFOP) específico para
sociedades cooperativas, reconhecendo a importância
das cooperativas e de seus serviços. O assunto vinha
sendo pautado pelo Sistema OCB há seis anos, visto que
não havia no Sistema Nacional Integrado de Informações
Econômico–Fiscais (Sinef) códigos que representassem
efetivamente o “ato cooperativo”, conforme disciplina
a Lei 5.764/1971. Com a mudança, as cooperativas
ganharam segurança jurídica e certamente não mais
serão equivocadamente questionadas pelo Fisco.

Modernização da Lei de Licitações
O PL 1.292/1995, que moderniza a Lei de Licitações,
foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos
Deputados. Ao longo das discussões do projeto, houve
a tentativa de excluir cooperativas da participação em
licitações no país, mas conseguimos assegurar esse
direito. Também conseguimos beneficiar cooperativas
de reciclagem, que não precisarão passar por licitações
para serem contratadas para serviços de coleta,
comercialização ou processamento de resíduos sólidos.
A matéria estava no Senado em 2018.
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Efeitos pós-greve dos
caminhoneiros
A OCESP integrou o Comitê de Crise criado pelo
governo do Estado para lidar com os bloqueios e
concentrações de caminhões que persistiam após
a greve dos caminhoneiros. A instituição participou
ativamente pela solução da crise, buscando alternativas
para minimizar seus efeitos para as cooperativas
paulistas. Com o auxílio das próprias cooperativas,
foram levantados os locais em que ainda ocorriam
bloqueios e ameaças que prejudicavam a circulação
de mercadorias no Estado de São Paulo.

Manutenção de recursos
do Sistema S
A MPV 850/2018 inicialmente destinava 6% dos
recursos do Sebrae à Agência Brasileira de Museus,
mas a comissão mista que avalia a conversão da
MPV em lei aprovou, em dezembro, relatório que
coloca os serviços sociais autônomos como doadores
voluntários. O Sistema OCB atuou na matéria, pelo
risco de comprometer os recursos do Sescoop, que
são usados no monitoramento e no desenvolvimento
da gestão das cooperativas, contemplando também
ações de formação profissional, além de atividades
voltadas à promoção social. Para completar, durante
as negociações da Lei de Orçamento Anual de 2019,
atuamos pela defesa dos recursos do Sescoop,
explicando suas atividades, impactos e mobilizando
parlamentares. Neste processo, o senador Ataídes
Oliveira (TO) apresentou emendas para que os
orçamentos dos serviços sociais autônomos passem
a constituir o orçamento fiscal da União. No entanto,
todas as emendas foram rejeitadas.
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PIS/Cofins no Ato Cooperativo
O Sistema OCB solicitou a admissão como amicus
curiae em quatro recursos em andamento no Supremo
Tribunal Federal e em dois processos em andamento
no Superior Tribunal de Justiça relacionados ao ato
cooperativo. Em 2016, o STJ entendeu pela não incidência
do PIS e da Cofins sobre os atos cooperativos. Ao
longo de 2018, a OCB monitorou como o STJ passou
a aplicar os precedentes, tendo destacado decisões
dos meses de maio e de outubro que reconheceram
a não incidência. No STF, o julgado, que até então
vinha afetando vários ramos do cooperativismo,
agora fica restrito às cooperativas de trabalho. Em
2018, a OCB seguiu atuando na condição de amicus
curiae. O objetivo é buscar a correta compreensão
dos julgadores quanto às especificidades da relação
societária estabelecida entre a cooperativa e seus
cooperados e de sua atuação no mercado.

Parlamentares eleitos com
apoio do cooperativismo
O trabalho de conscientização política realizado em
2018 pela OCESP com lideranças cooperativistas rendeu
bons frutos. O cooperativismo paulista contribuiu para
eleger 21 parlamentares, sendo 10 deputados estaduais,
9 deputados federais e 2 senadores.
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Agropecuário

Monitorando a regularização
ambiental

Atualização das regras de registro
de defensivos agrícolas

O processo de regularização ambiental no Estado de São
Paulo estava parado na justiça. Em 2018, a OCESP monitorou
de perto as ações, participando de reuniões sobre o tema
com órgãos do governo e do próprio judiciário, para que as
medidas não prejudicassem os produtores rurais e suas
cooperativas. Conseguimos segurar a publicação de um
decreto que não trazia a data limite para se considerar
desmatamento com obrigação de reflorestamento por
parte do produtor.

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados criada para
atualizar a Política Nacional de Defensivos Fitossanitários e
de Produtos de Controle Ambiental aprovou, em junho, o PL
6.299/2002, que garante maior celeridade, transparência
e clareza no processo de permissão de novos defensivos
agrícolas no Brasil. A OCB atuou de perto na tramitação do PL.

Plano agrícola e pecuário 2018/19
Mesmo com uma conjuntura econômica complicada,
considerando, por exemplo, a crise fiscal do governo federal,
o Plano Agrícola e Pecuário 2018/19 garantiu grandes
conquistas para o setor cooperativista. Resultado de amplas
negociações do Sistema OCB com os representantes do Poder
Público e formuladores de políticas públicas. A dedicação
em negociar medidas emergenciais para as cooperativas
de lácteos, por exemplo, resultou na Resolução BC nº
4.666/2018, que liberou R$ 50 milhões para financiamento
do giro de atividades de cooperativas lácteas e taxas de juros
de crédito rural já disponíveis na sistemática de contratação
dos agentes financeiros.

Desoneração da folha de pagamentos
Apesar de o ex-presidente da República Michel Temer ter
sancionado lei que pôs fim à política de desoneração da
folha de pagamento para diversos setores da economia,
asseguramos que os produtores de aves, suínos e peixes
mantivessem o benefício. Os cooperados desses setores
continuaram a contribuir com a alíquota de 1% sobre a
receita bruta da folha até 31 de dezembro de 2020. Com
isso, conseguiram compensar parte do impacto da elevação
dos custos de insumos e dos embargos internacionais.

Selo da Agricultura Familiar
A Câmara dos Deputados aprovou o PL 52/2011 que institui o
Sistema Nacional de Certificação da Produção da Agricultura
Familiar, que visa a agregar valor e dar mais visibilidade
aos produtos dos pequenos agricultores. Inicialmente,
somente empreendedores familiares rurais fariam parte
do Sistema, mas nossa articulação em Brasília conseguiu
incluir as cooperativas na proposta. O texto está no Senado.
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Novo Código Florestal é constitucional
O Supremo Tribunal Federal concluiu, em 2018, o julgamento
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas contra
dispositivos do Novo Código Florestal. E a participação da
OCB destaca-se no bloco das entidades que defenderam a
constitucionalidade do Novo Código Florestal. Trinta dispositivos
foram julgados constitucionais, sete foram atribuídos como
interpretação conforme a Constituição e em apenas dois
dispositivos a decisão foi pela inconstitucionalidade. De
modo geral, as inovações propostas para o Novo Código
Florestal foram mantidas, sendo consideradas fundamentais
pelo setor cooperativista para alcançarmos o equilíbrio
entre proteção do meio ambiente e produção agropecuária.

Prestígio para as cooperativas
O Ministério da Agricultura não apenas liberou a adesão de
cooperativas ao selo de qualidade Agro+Integridade, como
também convidou o Sistema OCB para integrar o Comitê
Gestor. A participação no selo Agro+Integridade partiu de
requerimento da OCB para inclusão de nossos empreendimentos
em sua segunda e terceira edições para 2019/2020. Isso
revela uma tendência das cooperativas aderirem à prática
do compliance, com foco no desenvolvimento e maior
transparência de sua gestão e governança.

Plano Trienal do Seguro Rural
Participamos ativamente de reuniões da Comissão dos Entes
Privados do Seguro Rural, na qual foi elaborado o Plano
Trienal do Seguro Rural. Apesar da perda da subvenção
para culturas de inverno, houve diversas conquistas nesse
segmento. Entre elas: ampliação do nível de cobertura
mínima dos seguros agrícolas de 60% para 65%; manutenção
do formato da tabela vigente de subvenção ao prêmio do
seguro rural; ampliação do volume de recursos de R$ 450
milhões nos próximos dois anos. Além disso, no final do
último exercício, a Comissão solicitou aos ministérios da
Agricultura e da Fazenda que ampliem os percentuais de
subvenção para culturas de inverno e revejam a distribuição
anual dos recursos de subvenção ao prêmio para o seguro
agrícola de milho (2ª safra) e do trigo em planilhas separadas.
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Crédito
Autorização para captação
de recursos dos municípios
e do Sescoop
2018 foi um ano histórico para as cooperativas de
crédito. Ainda no mês de janeiro, elas foram autorizadas
a captar depósitos de prefeituras, órgãos e entidades/
empresas controladas pelos municípios. Com isso,
ganharam a possibilidade de atingir um público ainda
maior, especialmente em cidades onde as cooperativas
são a única instituição financeira presente. Um pleito
antigo do cooperativismo que visava a quebrar o
monopólio dos bancos tradicionais no mercado de
contas públicas. Segundo estimativas, essa medida
pode trazer R$ 1 bilhão por ano em novos depósitos
para o Ramo Crédito. As cooperativas e os bancos
cooperativos também foram autorizados, pela mesma
lei (LC 161/2018), a gerir as disponibilidades financeiras
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop). Nada mais justo, visto que os recursos desse
“S” são gerados pelo sistema cooperativista e, portanto,
deveriam ser geridos por instituições igualmente
cooperativistas — principais interessadas na correta
aplicação desse dinheiro. Participamos ativamente
de todas as reuniões realizadas com o Banco Central
para a definição das regras que regulamentaram o
disposto nessa lei.
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2018

Recursos do Feap
Cerca de 300 representantes de cooperativas
agropecuárias e de crédito paulistas participaram,
em março, do Ato pela Agricultura organizado pelo
secretário cooperativista Arnaldo Jardim no Palácio
dos Bandeirantes. Uma das pautas do evento foi o
decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin que
permite às cooperativas de crédito operarem recursos
do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).
Pleito antigo da Ocesp, a medida agora está nas mãos
do novo secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira,
para ser implementada.

Empregados de cooperativas
não são bancários
Desde que o cooperativismo de crédito garantiu no
Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que
seus funcionários não se equiparam a bancários na
jornada de trabalho de seis horas, temos acompanhado
novos julgamentos que discutem a questão. Em
2018, identificamos 166 recursos tramitando no TST
e atuamos diretamente em 63. Nestes, de maneira
geral, obtivemos sucesso na defesa.
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2018

Eletrificação

Subvenção tarifária
Uma das maiores conquistas do cooperativismo de
infraestrutura começou a ter efeitos práticos em
2018 e reflete a organização do ramo e a articulação
direta entre a base e o Sistema OCB. O mecanismo de
subvenção por baixa densidade de carga foi aplicado nas
revisões tarifárias das cooperativas permissionárias.
Além disso, a Aneel publicou a Resolução Normativa
813/2018, que definiu como serão calculadas as tarifas
iniciais para cooperativas de eletrificação rural a serem
enquadradas como permissionárias de serviço público
de distribuição. O enquadramento possibilita que elas
tenham segurança jurídica para expandir o número
e a carga de consumidores em sua área de atuação.
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Manutenção de
descontos tarifários
Seguindo solicitação do Sistema OCB, a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR) da Câmara aprovou a prorrogação dos
descontos para as cooperativas de eletrificação rural na
compra de energia. A matéria busca evitar o fim abrupto
dos descontos concedidos pelo Poder Executivo às
cooperativas de infraestrutura presentes no meio rural,
reconhecendo, assim, as características intrínsecas
a esse setor: baixa densidade populacional; grandes
distâncias entre os consumidores e as concentrações
urbanas; e baixa rentabilidade.
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Saúde

2018

Alterações promovidas no ISS
Sancionada nos últimos dias de 2016, a Lei Complementar
157 promoveu modificações substanciais na LC 116/2003,
que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS). O tributo deixou de ser recolhido no
município do domicílio do prestador de serviços,
passando a ser exigido no domicílio do tomador dos
serviços de planos de medicina e de assistência médica,
hospitalar e odontológica. A CNCoop e a Unimed do
Brasil ajuizaram Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com apoio da OCB. Em março de 2018, o ministro relator
concedeu liminar para suspender dispositivos da LC
157 relativos ao local de incidência do ISS.
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2018

Transporte

Mudanças legislativas após
greve dos caminhoneiros

Marco Regulatório do
Transporte de Cargas

Os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado
aprovaram diversas MPVs oriundas do acordo entre o
governo federal e os caminhoneiros para o encerramento
da paralisação nacional iniciada em maio de 2018. O
Sistema OCB acompanhou todo o processo para garantir
que os interesses de cooperativas de transporte e
agropecuárias fossem contempladas. A MPV 831/2018,
convertida na Lei 13.713/2018, reserva pelo menos 30%
dos fretes contratados pela Conab para cooperativas e
associações de transportadores autônomos de carga
sem a necessidade de processo licitatório. Já a MPV
833/2018 — que agora é a Lei 13.711/2018 — isenta
de pedágio os eixos suspensos dos transportes de
cargas. Isso vale para todo o território nacional incluindo
rodovias federais, estaduais, distritais e municipais.
Por fim, a Lei 13.723/2018, que teve origem na MPV
838/2018, concede subsídio para redução do preço
do óleo diesel de uso rodoviário.

Após intensa articulação, garantimos a inclusão da
categoria Cooperativa de Transporte Rodoviário de
Cargas (CTC) no Marco Regulatório (PLC 75/2018).
Uma mudança que — se transformada em lei —
aumentará significativamente a segurança jurídica
e a competitividade das cooperativas desse ramo. O
texto que agora tramita no Senado, também prevê a
possibilidade de uso de veículo de cooperativa ou de
seu associado para o transporte internacional. Outra
conquista importante: a proposta de criação de um
fundo próprio para prevenção e reparação de danos
provocados no exercício da atividade de transporte.

Aplicativos para o transporte
individual de passageiros
A Presidência da República sancionou a Lei 13.640/2018,
proveniente do PL 5.587/2016, que regulamenta os
aplicativos de transporte individual de passageiros.
A regulamentação promove uma concorrência mais
justa e igualitária entre motoristas de aplicativos e
taxistas, que até então sofriam grandes discrepâncias.
Serão exigidos dos motoristas: contratação de seguro
de acidentes pessoais a passageiros e do seguro
obrigatório (DPVAT); que estejam inscritos como
contribuinte individual no INSS; que o veículo atenda
a requisitos como idade máxima, entre outros pontos.
Além disso, a Câmara aprovou a emenda do Senado
que incluiu no texto a exigência de que motoristas que
atuam por meio de aplicativos apresentem certidão
negativa de antecedentes criminais.

Registro de cooperativas de
transporte para fretamento
Após longo período de aproximação e argumentação,
a OCESP conseguiu convencer a Artesp (Agência de
Transporte do Estado de São Paulo), autarquia vinculada
à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a aceitar
registro de cooperativas para serviços de fretamento.
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2017
Contabilização de cotas-partes

Recursos do Sistema S

Na seara tributária, após sete anos de atuação técnica,
contábil e jurídica do Sistema OCB, enfim resolveu-se
o impasse da contabilização das cotas de capital. Está
pacificado com o Conselho Federal de Contabilidade o
entendimento de que não se aplica a ICPC 14, ou seja, as
cotas devem ser contabilizadas no patrimônio líquido
das cooperativas, não no passivo.

O senador Ataídes Oliveira (TO) formulou requerimento
de urgência para a apreciação do Projeto de Lei do
Senado 386/2016, que visa a retirar 30% dos recursos
do Sistema S e transferi-los à Previdência Social.
A OCB, com a OCESP, outras unidades estaduais e
demais Confederações Patronais, articulou a retirada
de assinaturas do requerimento que, após a ação,
não foi apresentado por falta de apoio. Esse é um
exemplo de como o monitoramento constante e a
atuação estratégica conseguem evitar a desvirtuação
de recursos destinados ao setor cooperativista.

Tratamento de pequenas
empresas no licenciamento
ambiental
No final de 2017, a pedido da OCESP, o Decreto 62.973
incluiu as cooperativas equivalentes em faturamento às
micro e pequenas empresas no rol de empreendimentos
com menor valor de taxa para licenciamento ambiental.
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2017

Agropecuário

Revertendo regras prejudiciais
do PAP 2017/18
Após meses de discussões técnicas e atuação política,
a OCB, com apoio da Ocesp, conseguiu reverter um
conjunto de regras do Plano Agrícola e Pecuário 2017/18
que prejudicavam as cooperativas agropecuárias,
dificultando a tomada de crédito. A OCB mostrou que as
cooperativas são aliadas do Governo na boa distribuição
do crédito rural. Entre as principais alterações, a
Resolução 4.597/2017 do CMN retomou as linhas de
financiamento para comercialização e industrialização,
retirou a exigência de lista prévia de tomadores do
crédito, ampliou o limite de crédito por cooperativa
de R$ 600 milhões para R$ 800 milhões e derrubou
a redução de limites que ocorreria gradualmente nos
próximos anos.

Prorrogação do Convênio ICMS 100
Mobilizando suas unidades estaduais, a OCB também
contribuiu para que o Convênio ICMS 100/1997 do
Confaz, vencido em outubro, fosse prorrogado até
abril de 2019. O convênio proporciona reduções
significativas na base de cálculo de ICMS para insumos
destinados ao uso na agropecuária, como inseticidas,
rações, sementes, embriões, farelos, amônia, ureia,
entre outros. A OCESP obteve o apoio do governador
Geraldo Alckmin para o pleito.

Funrural
Cerca de 5 milhões de produtores rurais foram beneficiados
pela aprovação do programa de regularização dos
débitos contraídos com o Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural, mais conhecido como Funrural.
O texto aprovado no Congresso Nacional — derivado
do PL 9.206/2017 — foi sancionado com 24 vetos pelo
presidente Michel Temer, em janeiro de 2018. Apesar dos
vetos, a nova lei continua positiva para as cooperativas
agrícolas, permitindo que os produtores optem pela
contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha
de pagamento, além de permitir o parcelamento dos
débitos contraídos por eles até agosto de 2017.

Renegociação do Pronaf

Funcafé
Após a mobilização da OCB, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) aprovou que instituições financeiras
concedam descontos nos empréstimos lastreados
com recursos obrigatórios, estendendo também às
operações do Funcafé.

Programa de Aquisição
de Alimentos
Em 2017, o governo federal propôs um corte de 98,7%
nos recursos do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), reservando a ele somente R$ 4 milhões no
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2018.
Isso iria, na prática, mitigar um dos programas mais
importantes para a agricultura familiar e para a
segurança alimentar do país. Após forte mobilização
da OCB, com apoio da Frencoop e do Ministério de
Desenvolvimento Social (MDS), o Congresso Nacional
aprovou o PLOA para 2018 garantindo a continuidade
do PAA. O orçamento alcançou R$ 431,4 milhões,
superando os R$ 340 milhões de 2017.

Aquisição de processados
da agricultura familiar
O Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória
759/2016, que originou a Lei 13.465/2017. Entre outros
assuntos, a lei trata da regulamentação da venda de
produtos industrializados no âmbito do PAA. A proposta
atende a um importante pleito da OCB ao possibilitar
a aquisição de produtos beneficiados, processados
e industrializados da agricultura familiar por meio
do programa. Além disso, prevê a possibilidade de
contratação de prestação de serviços e de aquisição
de insumos para esse processo.

Política de biocombustíveis
Em dezembro, foi sancionada a Política Nacional de
Biocombustíveis (RenovaBio), com o objetivo de estimular
a produção de biocombustíveis e prever incentivos
fiscais e metas para redução da emissão de gases
do efeito estufa. Alinhada à OCB, a OCESP participou
das tratativas do projeto de lei, uma vez que beneficia
diretamente cooperativas agropecuárias paulistas.

Outra importante conquista de 2017 foi a derrubada do
Veto 38/2016, no Plenário do Congresso Nacional. Com
isso, o governo federal está novamente autorizado a
repactuar as dívidas de cooperativas agropecuárias com
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) adquiridas até 31 de dezembro de
2010. O texto foi reintegrado à Lei 13.340/2016.
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Crédito

2017

Crédito Rural e FAT
A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara
dos Deputados aprovou o PL 3.067/2011, que autoriza o
acesso de bancos cooperativos, centrais e confederações
de cooperativas de crédito, além de outras instituições
financeiras, aos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) para fins de concessão de crédito
rural. A matéria continua tramitando na Câmara.
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2017

Trabalho, Produção
de Bens e Serviços

Estatuto da Segurança Privada
e das Instituições Financeiras
A articulação do Sistema OCB conseguiu reverter
os pontos do Estatuto da Segurança Privada que
prejudicavam o setor cooperativista. Entre esses,
a proibição da prestação de serviço de segurança
privada por cooperativas de trabalho e a necessidade
de que cooperativas de crédito possuíssem os mesmos
aparatos de segurança dos bancos convencionais.
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Transporte

2017

Marco Regulatório do
Transporte de Cargas
Também fruto da boa relação com o Parlamento, foi
aprovado em dezembro, em Comissão Especial na Câmara
dos Deputados, o Marco Regulatório do Transporte
Rodoviário de Cargas (PL 4.860/2016), contendo
todos os pleitos importantes para o cooperativismo
dos ramos Transporte e Agropecuário, que estavam
sendo defendidos pela OCB, OCESP e demais unidades
estaduais. Se não fosse a atuação dos cooperativistas,
o projeto avançaria sem respeitar as particularidades
das cooperativas.
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2016
Prorrogação do ICPC 14

Simples Nacional

Após articulação do Sistema OCB, o Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) prorrogou, por mais um ano,
a adoção obrigatória das normas que alteram a
classificação contábil das cotas dos associados nas
sociedades cooperativas brasileiras (ICPC 14). Se as
novas regras entrassem em vigor, as cotas de capital
social deixariam de ser registradas como patrimônio
da cooperativa, até que ocorresse uma das formas de
desligamento do cooperado, para serem classificadas
como passivo.

A Comissão de Finanças e Tributação rejeitou o PLP
32/2007 e seus apensados, que propunham enquadrar
as cooperativas no Simples Nacional. Na visão do
Sistema OCB, que defendia a rejeição do PLP, os projetos
em questão distorciam o conceito de cooperativismo
e ato cooperativo, pois baseavam-se no conceito de
receita bruta. Como as cooperativas não faturam
nem auferem receita para si, o seu enquadramento
no regime tributário do Simples é inadequado, pois
fere o devido tratamento tributário ao ato cooperativo.

PIS e Cofins no ato cooperativo
Em abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu
pela não incidência do PIS e da Cofins sobre os atos
cooperativos típicos das sociedades cooperativas, na
leitura do art. 79, parágrafo único da Lei nº 5.764/1971.
O Sistema OCB esteve presente no julgamento,
despachando previamente memoriais com os ministros
e realizando sustentação oral durante o julgamento. Já
o Supremo Tribunal Federal (STF), em outro processo,
entendeu que a receita auferida pelas cooperativas
de trabalho decorrente dos atos (negócios jurídicos)
firmados com terceiros insere-se na materialidade da
contribuição ao PIS/Pasep. O julgado, que até então
vinha afetando vários ramos do cooperativismo, agora
fica restrito às cooperativas de trabalho.
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Agropecuário

2016

Regularização ambiental

Venda casada no seguro rural

A MP 724/2016 deu origem à Lei nº 13.335, que amplia
para 31 de dezembro de 2017 o prazo para os produtores
rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental
(PRA) vinculando-o à mesma data-limite de adesão
ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O Plenário do Congresso Nacional derrubou o veto da
Presidência da República ao texto que proíbe a venda
casada nas contratações de apólices de seguro rural.
Com a derrubada do veto, volta-se a exigir que as
instituições financeiras apresentem ao cliente pelo
menos duas propostas de diferentes seguradoras
na contratação de apólice de seguro rural como
garantia para empréstimos rurais. O texto mantido
pelo Congresso é uma vitória cooperativista e foi
reintegrado à Lei nº 13.195/2015.

Plano Agrícola e Pecuário 2016/17
Todos os anos, o governo federal divulga o Plano Agrícola
e Pecuário, principal instrumento direcionador das
políticas públicas do agronegócio brasileiro. O projeto
é aguardado com expectativa pelas cooperativas
brasileiras, já que define as diretrizes centrais das linhas
de crédito e financiamento do campo. Entre as vitórias
alcançadas no âmbito do Plano, merece destaque a
ampliação de 12,9% no volume de crédito rural para
custeio e comercialização (agricultura empresarial),
saltando de R$ 149,5 bilhões para R$ 168,8 bilhões na
safra. Além disso, houve incremento no montante para
investimento em 5,5%, passando de R$ 18,9 bilhões
para R$ 19,9 bilhões.

Seguro rural
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) liberou R$ 100 milhões de subvenção ao seguro
rural às seguradoras, como parte dos R$ 400 milhões
previstos no orçamento para o fim de 2016. Houve o
fortalecimento do projeto de negociação coletiva do
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
para a cultura da soja, com orçamento de R$ 32 milhões
previstos para 2016. Grande parte desses recursos foi
aplicada por cooperativas agropecuárias.

Crédito Rural
O Sistema OCB participou de forma ativa e intensa da
reformulação do Manual de Crédito Rural – publicação
que codifica as normas aprovadas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) relativas ao crédito rural. Um
dos pontos trabalhados durante o período foi negociar
a melhor condição às cooperativas no estabelecimento
de limites para financiamentos. O trabalho rendeu frutos
e garantiu a manutenção de algumas rubricas, com o
aumento dos limites, especialmente no tocante aos
seguintes pontos: ao adiantamento (valor que passou a
R$ 400 mil por cooperado); à aquisição de insumos para
fornecimento (R$ 400 mil por cooperado); e ao crédito
de custeio para beneficiamento e industrialização. Além
disso, foi eliminada a possibilidade de determinação
dos limites globais das duas primeiras rubricas.
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Produção integrada
O PLS 330/2011 foi sancionado como Lei nº 13.288/2016.
Durante a tramitação do projeto, o Sistema OCB
defendeu que a integração vertical entre cooperativas
e seus associados ou entre cooperativas constitui
ato cooperativo, regulado por legislação específica
aplicável às sociedades cooperativas.

Fundo de garantia à exportação
O Plenário do Senado Federal aprovou a MP 701/2015,
transformada na Lei nº 12.292/2016, que permite o
uso de recursos do Fundo de Garantia à Exportação
(FGE) para a concessão de seguro nas exportações de
produtos agrícolas sujeitos às cotas de importação
fora do Brasil. Anteriormente, apenas empresas do
setor de defesa utilizavam esse benefício.

Estímulo ao empreendedorismo
do jovem no campo
A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional
(CEDN) aprovou substitutivo que institui a Política
Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem
do Campo. A matéria propõe o estímulo à formação
cooperativista e associativa, privilegiando as ações
apoiadas ou promovidas pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). O PLS
104/2015 seguiu para a apreciação da Câmara dos
Deputados.
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2016

Crédito

Títulos agrícolas
A MP 725/2016 resultou na Lei nº 13.331, que fortalece o papel
dos bancos cooperativos e das cooperativas financeiras
como emissores de títulos agrícolas – Letras de Crédito do
Agronegócio (LCA), em especial. A nova legislação potencializa
e pulveriza operações antes muito restritas a grandes
empresas e multinacionais do setor produtivo, fortalecendo
as cooperativas de crédito.
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2016

Educação infantil
A MP 729/2016, que dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos municípios e ao Distrito Federal para a
ampliação da oferta de educação infantil, foi sancionada
como Lei nº 13.348/2016. A legislação permite que as
cooperativas educacionais interessadas em se conveniar
com o Poder Público recebam recursos do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).
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2016

Eletrificação

Nova metodologia de
subvenção tarifária
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou,
em outubro, a metodologia de subvenção tarifária
a ser aplicada às cooperativas permissionárias de
distribuição de energia. Foi a maior conquista dos
últimos 15 anos para o ramo Infraestrutura. O texto
aprovado e transformado na Lei 13.360/2016, além de
acatar contribuições do Sistema OCB para aumentar
a subvenção, também limitou em 10% o impacto da
retirada dos antigos descontos na compra de energia
pelas cooperativas, evitando o desembolso de cerca de
R$ 2,4 milhões dos cooperados já no período 2017-2018.
A conquista, muito comemorada pelo setor, atinge 52
cooperativas permissionárias no País e beneficia mais
de 700 mil famílias.
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Eficiência energética
O projeto SCD 24/2015 deu origem à Lei nº 13.280/2016,
que disciplina a aplicação de recursos das empresas de
energia elétrica para programas de eficiência energética
(P&D). Seguindo as diretrizes da Agenda Institucional
do Cooperativismo, a matéria foi aprovada com um
dispositivo que resguarda tratamento diferenciado
às cooperativas permissionárias de eletrificação rural
em relação à obrigação de investir recursos em P&D
e eficiência energética.
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Trabalho, Produção
de Bens e Serviços

Fim do INSS para o
tomador de serviço
A Resolução 10/2016 do Senado suspendeu definitivamente
a cobrança da contribuição previdenciária a ser paga
pelo tomador de serviço de cooperativa de trabalho,
cuja alíquota era de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal da fatura da prestação de serviços. Importante
ressaltar que a OCB trabalhou pelo fim dessa cobrança
desde o julgamento de recurso extraordinário pelo
STF, ocasião em que entregou aos ministros estudos
sobre os impactos econômicos negativos para o
cooperativismo.
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2016

PIS e Cofins
O PL 3.247/2015 permite às cooperativas do Ramo
Trabalho excluírem da base de cálculo do PIS e da
Cofins os valores repassados aos seus cooperados
em decorrência da prestação de serviços em nome da
cooperativa. Com o apoio do Sistema OCB, a matéria
foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS).
A matéria está tramitando na Câmara dos Deputados.
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2016

Transporte

Procaminhoneiro

Fretamento

Em 2016, as cooperativas de transporte comemoraram
a possibilidade de inclusão dos associados no programa
Procaminhoneiro do BNDES. Era uma antiga demanda do
setor que possibilita a renovação da frota. Os associados
de cooperativas de transporte podem pleitear os
recursos da linha de financiamento diretamente com
o agente financeiro, e a comprovação deve ocorrer
por meio do Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas (RNTRC) da cooperativa, na
categoria Cooperativa de Transporte de Carga (CTC).

Uma mudança na Resolução 4.777/2015 da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) trouxe
um grande ganho para o cooperativismo nacional. O
normativo dispõe sobre a regulamentação da prestação
do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual
e internacional de passageiros realizado em regime
de fretamento. Até então, a ANTT, para cadastro dos
transportadores, exigia o vínculo dos veículos declarados
com a pessoa jurídica, ou seja, com a cooperativa. A
atuação do Sistema OCB, mais uma vez, foi determinante
para mudar o cenário. Considerando as particularidades
do modelo societário das cooperativas de transporte,
a agência viu como desnecessária a obrigatoriedade
do contrato de arrendamento entre o cooperado e
a cooperativa, permitindo, assim, que os veículos
cadastrados continuassem em nome dos associados.

Propriedade de veículo de carga
Desde a publicação da Resolução 4.799/2015 da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
pairava uma dúvida se o veículo deveria ser registrado
em nome da cooperativa ou do cooperado. Atentos ao
impacto no cooperativismo, nos reunimos por diversas
ocasiões com a ANTT para encontrar uma solução
capaz de minimizar o problema. Sensibilizada com o
pleito cooperativista, a agência publicou a Resolução
ANTT 5.081/2016 que revoga dispositivos do artigo
6º da Resolução 4.799 e define que a Cooperativa
de Transporte de Carga (CTC) poderá comprovar a
propriedade ou a posse de veículo automotor de carga
e de implementos rodoviários em seu nome ou no de
seus cooperados.
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Criação de fundos próprios
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ) aprovou projeto que permite às cooperativas de
transporte de cargas e/ou pessoas criar fundos próprios
para prevenção e reparação de danos ocasionados
aos seus veículos por furto, acidente, incêndio, entre
outros. O projeto original concedia essa permissão
apenas às associações, mas após trabalho conjunto
entre o Sistema OCB e os senadores da Frencoop, as
cooperativas foram incluídas no texto. O PLS 356/2012
também anistia multas relacionadas à criação de fundos,
que vinham sendo aplicadas pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep). A matéria tramita no Senado.
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2015
Parcerias público-privadas
Outra lei sancionada com atuação do Sistema OCB é a
13.204/2015, que estabelece o novo regime jurídico das
parcerias voluntárias entre a Administração Pública e
entidades sem fins lucrativos, inclusive cooperativas,
na forma de termos de fomento e de colaboração em
substituição aos convênios e contratos de repasse.
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2015

Agropecuário

Desobrigação de
sprinklers em silos

Contratação coletiva
de seguro rural

A OCESP organizou reuniões de cooperativas agropecuárias
com o Corpo de Bombeiros, para discutir revisão
de normas de prevenção e combate a incêndio na
armazenagem em silos. O grupo técnico envolvido
avançou nos estudos e conseguiu a desobrigação do
uso de sprinklers ou chuveiros automáticos nos túneis
de ar quente dos secadores.

O Sistema OCB participou da iniciativa do Ministério
da Agricultura de criar projeto pioneiro de negociação
coletiva para contratação de seguro rural. No novo
modelo, os agricultores podem obter condições mais
favoráveis, por meio de suas entidades representativas.
O projeto já tem selecionado listas de produtores
vinculados a cooperativas. Além disso, foi sancionada
a MP 670/2015, que manteve o artigo que autoriza o
pagamento da subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
2014, no valor de R$ 300 milhões. O texto foi incluído
com articulação do Sistema OCB.

Reoneração da folha
de pagamentos
Na Lei 13.161/2015, que reduz a desoneração das
folhas de pagamentos de 56 segmentos da economia,
foi mantida alíquota de 1% para proteína animal,
beneficiando cooperativas agropecuárias. A proposta
original elevava a alíquota para 2,5%.

PIS/Cofins da cadeia leiteira
As cooperativas de laticínios comemoraram a aprovação
da Lei 13.137/2015. O texto altera a Lei nº 11.051/2004,
que versa sobre o desconto de crédito na apuração do
PIS e Cofins, permitindo às cooperativas o acúmulo
dos créditos presumidos, como já ocorre com as
sociedades empresárias. A medida também realiza
modificações na lei que dispõe sobre a redução das
alíquotas do PIS e Cofins, possibilitando que, para o
futuro, as pessoas jurídicas (incluídas as cooperativas)
possam compensar os créditos com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, quanto monetizar os créditos.

Fim do emplacamento de tratores
Outra conquista importante, a Lei 13.154/2015, acaba
com a exigência de emplacamento e licenciamento de
máquinas agrícolas. Fica valendo apenas o registro
único em cadastro do Ministério da Agricultura. O
Sistema OCB atuou por mais de três anos para evitar
custos e burocracias desnecessárias a mais de um
milhão de agricultores cooperados.

Tributação de vinhos
O Congresso Nacional aprovou a MPV 690/2015, que
dispõe sobre a alteração do modelo de incidência
do IPI sobre vinhos e outras bebidas quentes. Como
resultado do trabalho desenvolvido pelo Sistema
OCB, em parceria com a Frencoop e demais entidades
representativas do setor, o texto aprovado estabelece
a alíquota máxima para os vinhos de 6% em 2016 e 5%
a partir do exercício de 2017. A intenção do governo era
fixar a alíquota em 10%. Para as cachaças, a alíquota
máxima estipulada passa a ser de 17% (anteriormente
fixada em 25%).
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2015

Consignado para servidores

CSLL de instituições financeiras

O governador Geraldo Alckmin assinou, em novembro,
a lei que autoriza as cooperativas de crédito de
servidores do Estado de São Paulo a operarem com
crédito consignado, o que beneficia mais de 140 mil
cooperados. O projeto da lei, de autoria do deputado
Davi Zaia, também permite a criação de cooperativas
de crédito de servidores sem a necessidade mínima
de 70 mil cooperados, como era antes.

O Sistema OCB e a Frencoop conseguiram suavizar o
impacto do aumento da Contribuição sobre o Lucro
Líquido (CSLL), previsto na Lei 13.169. A proposta inicial
da Presidência da República seria um aumento para
20% sem prazo para retornar aos 15% já praticados.
O Sistema OCB conseguiu alíquota de 17% para as
cooperativas de crédito, até dezembro de 2018. Para as
demais instituições financeiras, permaneceu os 20%.

Categorias

Procapcred renovado

O Sistema OCB atuou com o Banco Central para implementar
a nova segmentação do Cooperativismo de Crédito.
Com a Resolução CMN 4434/2015, as cooperativas
passam a ser divididas em três categorias: Capital e
Empréstimo, Clássicas e Plenas. A categorização depende
da complexidade das operações praticadas. As novas
regras trazem reais possibilidades de crescimento
para as cooperativas.

Outra boa notícia: o BNDES atendeu ao pleito do
Sistema OCB e renovou o Programa de Capitalização
de Cooperativas de Crédito (Procapcred). O objetivo
é fortalecer as cooperativas a partir da aquisição de
cotas-partes por seus associados.

Auditoria cooperativa
Foi aprovada a Resolução CMN 4454/2015, que
institui a auditoria cooperativa. A partir de então,
as cooperativas de crédito devem realizar auditoria
através de uma Entidade de Auditoria Cooperativa
(EAC) ou firma de auditoria independente certificada
pelo Banco Central, o que conferirá uniformidade e
mais qualidade no serviço.
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Acesso aos Fundos Constitucionais
Conforme atuação do Sistema OCB, foi aprovado
pela Comissão de Integração Nacional (CINDRA) da
Câmara dos Deputados texto substitutivo aos projetos
de lei 532 e 2.125 de 2015. A proposta garante ao
cooperativismo de crédito a operacionalização de até
10% do recurso dos fundos constitucionais, desde que
bancos cooperativos e confederações de cooperativas
de crédito comprovem capacidade técnica e operacional
para realizar programas voltados ao desenvolvimento
regional. A matéria tramita na Câmara dos Deputados.
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2015

Eletrificação

Repasse da CDE

Geração distribuída de energia

Após sete meses de débito com as cooperativas
permissionárias distribuidoras de energia elétrica,
o Governo Federal concluiu o repasse da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE). O valor atrasado
era de R$ 60 milhões e representava 28% do fluxo
de caixa das 38 cooperativas permissionárias. O
repasse ocorreu após intenso trabalho realizado pelo
Sistema OCB.

Desde 2012, quando entrou em vigor a Resolução 482
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o
consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia
elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração
qualificada, e inclusive fornecer o excedente para a
rede de distribuição de sua localidade. Em abril de
2015, quando entrou em vigor a Resolução 687, a
agência autorizou a constituição de cooperativas de
geração distribuída, ou seja, os consumidores foram
autorizados a formar cooperativas para geração de
energia. A inovação deve-se à participação efetiva
do Sistema OCB na consulta pública promovida pela
Aneel que tratou do tema.
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2015

Terceirização
O projeto que regulamenta a prestação de serviços
terceirizados foi aprovado em abril pelo Plenário da
Câmara dos Deputados. Na ocasião, o Sistema OCB
atuou em conjunto com a Frencoop para garantir que
as cooperativas de trabalho possam ser contratadas
como prestadoras de serviço. O texto final do Projeto
de Lei 4.330/2004 contou com a inclusão do termo
“sociedades” no conceito de contratadas, evitandose qualquer interpretação contra a contratação de
cooperativas. O projeto tramita no Senado Federal.

Profissão de artesão
Com apoio do Sistema OCB, foi sancionada a Lei
13.180/2015, que cria a profissão de artesão. A matéria
determina que o artesanato seja objeto de políticas
de incentivo por parte da União, garantindo linhas de
crédito especiais e qualificação permanente.
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2015

Transporte

Nova lei dos motoristas
O PL 4.246/2012 foi aprovado sem vetos pela presidente
Dilma Rousseff, conforme pleiteava o Sistema OCB,
transformando-se na nova Lei dos Motoristas 13.103/2015.
Entre os pontos de interesse do cooperativismo,
destacam-se a manutenção do artigo 17, garantindo
o não pagamento de pedágio aos eixos suspensos; o
perdão para multas por excesso de peso aplicadas
nos últimos dois anos; a ampliação dos pontos de
parada; a jornada de oito horas com a possibilidade
de prorrogação por até quatro horas extraordinárias;
a possibilidade de repouso na própria cabine do
veículo; a não responsabilização dos caminhoneiros
por prejuízos patrimoniais, caso o dano seja causado
por terceiros, e outros.

54

Novas regras para
cadastro na ANTT
O setor de transporte rodoviário de cargas passou a
contar com novas regras para cadastro na ANTT. A
Resolução 4.799/2015, que regulamenta procedimentos
para inscrição e manutenção do Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC),
contempla uma série de pleitos de todo o segmento,
destacando, inclusive, especificidades defendidas
pelo Sistema OCB. A principal delas é a descrição
clara e objetiva do que é uma cooperativa de cargas,
com um modelo diferenciado de formação e atuação,
contemplando pré-requisitos como o número mínimo
de 20 associados, conforme prevê a Lei 5.764/71.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

2014
Registro na Junta Comercial

Classificação das cotas-partes

Arquivamento de atos constitutivos de cooperativas
deve ser feito em Junta Comercial. Em fevereiro de
2014, a Corregedoria Geral da Justiça de SP aprovou
parecer revogando dispositivo do Provimento 23/2013
do TJSP, que permitia o registro de atos constitutivos
de cooperativas em Cartório de Registro Civil de PJ.
A decisão não apenas restabelece o respeito à Lei
Específica das Cooperativas 5.764/71, à Lei 8.934/94
– que dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis – e ao Manual de Cooperativas do DREI,
como beneficia todo o Cooperativismo de SP. O registro
na Junta traz economia para as cooperativas, além de
agilidade e padronização nas análises. Os presidentes
da OCESP e da OCB estiveram na Corregedoria Geral
para argumentar a importância da revogação.

A MP 656/2014 assegurou as regras de classificação
do capital social das cooperativas no patrimônio líquido
enquanto não concretizado o desligamento, a eliminação
ou exclusão do cooperado. Medida importante, pois
o tema encontrava-se em ambiente de insegurança
jurídica por conta de resoluções internacionais que
obrigariam as cooperativas a contabilizar as cotaspartes no passivo, o que inviabilizaria o funcionamento
de muitas delas.
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Candidatos cooperativistas
Dos candidatos paulistas que anunciaram apoio ao
cooperativismo nas Eleições de 2014, com a ajuda
das cooperativas oito foram eleitos e cinco ficaram na
suplência. Foram eleitos quatro deputados federais e
quatro deputados estaduais. Em âmbito nacional, dos
185 deputados da Frencoop que se recandidataram à
Câmara dos Deputados, 136 foram eleitos (permanência
de 73,5%). Dos cinco senadores da Frencoop que se
recandidataram, três foram reeleitos (permanência
de 60%).
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2014

Agropecuário

Combustíveis

Vinho colonial

A Lei 13.033/2014 elevou o percentual de etanol na
mistura com a gasolina de 25% para 27,5%, e o percentual
de adição de biodiesel de 5% para 7% na mistura do
óleo diesel comercializado. A norma fortalece a Política
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que tem
importante participação dos agricultores familiares
associados às cooperativas do ramo.

A Lei 12.959/2014 inclui as cooperativas de produtores
rurais como locais na comercialização do vinho colonial.

Plano Safra
Nosso trabalho no Executivo contribuiu com o aumento
de 14,78% no montante total de recursos do crédito rural
destinados ao cooperativismo no Plano Safra 2014/2015.
Também conseguimos que o governo reduzisse as taxas
de juros do Programa de Capitalização de Cooperativas
Agropecuárias (Procap-Agro), de 8% para 7,5% ao
ano. Outra conquista importante: o aumento do limite
de crédito por beneficiário de R$ 50 milhões para R$
60 milhões. Conseguimos também adiar os efeitos
do Comunicado MOC n°16, de 15 de julho de 2014, da
Conab, que tratou da cobrança para cadastramento/
recadastramento de Unidades Armazenadoras.

Renegociação de dívidas
A Lei 13.001/2014 beneficiou os produtores rurais com
uma série de medidas de estímulo à liquidação ou à
renegociação de dívidas originárias de operações de
crédito rural e das dívidas contraídas no âmbito do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo
de Empréstimo 4.174-BR, inscritas na Dívida Ativa da
União (até a data de publicação da lei). Os descontos
variam de 33% a 70%, de acordo com o valor da dívida.

Recuperação fiscal

Índice de confiança
O Sistema OCB e a Fiesp lançaram, durante reunião do
Cosag, em fevereiro de 2014, o Índice de Confiança do
Agronegócio (ICAgro), com divulgação trimestral e os
objetivos de compreender os pontos de convergência e
divergência entre os elos da cadeia produtiva, medir a
disposição de realizar novos investimentos e antecipar
mudanças de tendências no setor.

Código Florestal
A OCB foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) como entidade de reconhecida condição de
representatividade e notório saber sobre o novo
Código Florestal Brasileiro. Por isso, a partir de 2014,
participamos como amicus curiae nas discussões
relacionadas às Ações Diretas de Inconstitucionalidade
que tratam da constitucionalidade de dispositivos do
novo código perante o STF.

Helicoverpa
Trinta e oito amostras de lagartas provindas de várias
regiões do Estado foram identificadas pelo Centro de
Biologia Molecular e Engenharia Genética (CBMEG),
da Universidade de Campinas (Unicamp), como
sendo Helicoverpa armigera, espécie temida pelos
produtores rurais. O estudo foi encomendado pela
OCESP e encaminhado à Secretaria de Agricultura de
São Paulo em janeiro de 2014. Em fevereiro, técnicos
da Secretaria e do Mapa percorreram o Estado para
fazer novos levantamentos sobre a praga.

As cooperativas do ramo agro tiveram condições
especiais para regularizar sua situação diante da Receita
Federal, por meio do Programa de Recuperação Fiscal
(Refis), como o parcelamento em 180 meses. E também
beneficiaram-se da volta do programa Reintegra, que
devolve resíduo tributário remanescente na cadeia
de produção de bens exportados. As cooperativas
também deixaram de ser vistas como intermediárias na
exportação de bens produzidos por seus cooperados.
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2014

Atividades farmacêuticas
A Lei 13.021/2014 define as farmácias como prestadoras
de serviço de assistência à saúde, autorizando os
estabelecimentos a verificar a pressão arterial e aplicar
vacinas, por exemplo.
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2014

Crédito

Letras Financeiras

Mandato do Conselho Fiscal

Em novembro de 2014, conseguimos autorização para
que as cooperativas de crédito passassem a emitir
Letras Financeiras – títulos que funcionam como
promessas de pagamento. A OCB teve papel decisivo
na aprovação dessa mudança, que, na prática, ajuda
o setor a manter taxas de crédito competitivas, no
médio e longo prazos.

Depois de muitas reuniões com o Sistema OCB e o
Conselho Consultivo do Ramo Crédito (CECO), o Banco
Central levou reivindicações à apreciação do Conselho
Monetário Nacional (CMN), o que gerou a Resolução
4.038/2014, que autoriza a extensão do mandato do
Conselho Fiscal até a posse do colegiado eleito.

Procapcred
Outra importante conquista para o segmento de
crédito cooperativo foi a prorrogação do Programa de
Capitalização das Cooperativas de Crédito (Procapcred)
pelo BNDES. Inegavelmente, este incremento contribui de
forma efetiva para reforçar as estruturas de patrimônio
das cooperativas, elevando significativamente a
capacidade de atender seu quadro social e expandir sua
atuação e negócios com taxas de juros e tarifas mais
justas. Este processo contribui ainda para a inclusão
financeira, na medida em que possibilita o acesso a
produtos e serviços financeiros para comunidades
menos assistidas.
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Plano Nacional de Educação
A Lei 13.005/2014 estabelece o Plano Nacional de
Educação (PNE), com vigência por 10 anos. O Plano vai
atuar segundo dez diretrizes, que incluem a erradicação
do analfabetismo, a universalização do atendimento
escolar, promoção do princípio da gestão democrática
da educação pública e promoção dos princípios do
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental, entre outras. Para a
OCB, o aprimoramento da proposta inicial do projeto
– que garante a participação da sociedade civil nas
fases de elaboração e adequação dos planos de
educação, assim como nas conferências do setor – é
uma oportunidade de mostrar o potencial agregador
do cooperativismo a serviço da educação.
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2014

Eletrificação

Limite de geração
No setor elétrico, a ampliação do limite de geração de
energia de 1.000 kW para 3.000 kW inclui as cooperativas
de eletrificação rural, que terão os procedimentos
simplificados e acesso ao desconto mínimo de 50% na
tarifa de uso do sistema de transmissão. Além disso,
a ampliação do limite de geração de 50.000 kW para
facilidades na comercialização e a possibilidade de
entrega da energia no mesmo ano do contrato.
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Incentivo à cultura
A Lei 12.973/2014 isentou a cobrança de PIS e Cofins
sobre as atividades culturais de artistas ligados às
cooperativas de cultura, garantindo não só a continuidade
como o crescimento do setor cooperativista, já que a
medida vai estimular cada vez mais o artista a sair
da informalidade.
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2013
Desoneração

Cooperativismo urbano

Com a MPV 610/2013, excluiu-se as cooperativas de
serviços da metodologia de desoneração da folha de
pagamento. Caso não houvesse a atuação do Sistema
OCB, para se ter ideia, uma das cooperativas seria
onerada em R$ 2 milhões por mês (R$ 24 milhões por
ano). Somente nesta ação, o Sistema OCB retorna 220
vezes o valor da contribuição cooperativista recebida
da cooperativa por ano. Apenas as cooperativas
agroindustriais foram incluídas na desoneração da folha,
o que também foi vantajoso. Uma das cooperativas,
por exemplo, terá economia de R$ 4 milhões por ano,
36 vezes o valor de sua contribuição cooperativista
ao Sistema OCB.

Sancionada a Lei 12.792/2013, oriunda do PL 865/2011,
que cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa,
com status de ministério. Dentre as competências
estabelecidas para o órgão está a formulação, a
coordenação e a articulação de políticas para o
cooperativismo urbano.

Participação em licitações
Projeto do vereador Aurélio Nomura transformouse na Lei 15.944/2013, que permite a participação
de cooperativas em licitações promovidas pela
administração direta e indireta do município de São
Paulo. Desde 2011, as cooperativas estavam sendo
vetadas por orientação do Tribunal de Contas do
Município. A OCESP e lideranças do setor participaram
de reuniões com a Prefeitura para mudar a situação.

Inauguração da nova sede
Em novembro de 2013, num evento externo com mais
de mil pessoas, foi inaugurada simbolicamente a nova
sede do Sistema Ocesp. Com a aquisição e reforma de
um edifício na região central da cidade de São Paulo,
a gestão do Sistema Ocesp pôde ampliar e aprimorar
a prestação de serviços às cooperativas. A nova sede
conta com 11 andares e quase 7 mil metros quadrados
de área construída. Tem auditório para 220 pessoas,
biblioteca, salas para cursos e reuniões, laboratório de
informática, entre outras benfeitorias, além de espaço
e condições para o pleno desempenho das funções
dos funcionários do Sistema.

Ato cooperativo
Obtivemos um avanço significativo em 2013 em relação
à tributação do setor cooperativista. Em maio, 363
deputados federais – de um total de 367 presentes em
Plenário – votaram favoravelmente ao requerimento
de regime de urgência para a apreciação do Projeto
de Lei Complementar (PLP) 271/2005. A aprovação é
uma conquista significativa para o cooperativismo, pois
reflete o reconhecimento, pelo Congresso Nacional e
Poder Executivo, da importância de se votar o projeto,
de modo a definir o adequado tratamento tributário
ao ato cooperativo. O projeto continua em tramitação.
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2013

Microbacias

Defensivos incinerados

A Secretaria de Agricultura anunciou, em junho, a
liberação de R$ 16,88 milhões para iniciativas de
negócio aprovadas na segunda chamada do Projeto
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias
II – Acesso ao Mercado. Os incentivos beneficiaram
40 projetos, sendo 25 associações e 15 cooperativas
de 39 municípios.

Mais de 270 toneladas de defensivos agrícolas obsoletos
foram incineradas pela Cetesb, após campanha de
conscientização aos agricultores realizada pela Secretaria
do Meio Ambiente e instituições como a Ocesp.

Orgânicos em SP
Da iniciativa conjunta das secretarias estaduais de
Agricultura e do Meio Ambiente nasceu o Projeto São
Paulo Orgânico. Para a implantação de culturas orgânicas,
o programa contava com linha de financiamento pelo
Feap de até R$ 100 mil por agricultor, pessoa física
ou jurídica, e de até R$ 400 mil por cooperativa ou
associação. O prazo de pagamento era de até 7 anos,
com carência de até 4 anos e juros de 3% ao ano.

Agricultura orgânica
O projeto PL 273/2007, que dispõe sobre o incentivo
ao sistema orgânico de produção agropecuária, foi
aprovado na CAPADR-CD conforme parecer do Sistema
OCB. Ao texto original do projeto foram sugeridas
alterações, com o intuito de assegurar a utilização de
alguns insumos convencionais em casos de intempéries
climáticas, pragas ou doenças que comprometam a
produção e sanidade dos produtos orgânicos. A matéria
está em fase de recurso na Câmara dos Deputados.

Regularização de dívidas rurais
O governador Geraldo Alckmin sancionou, no início
de julho, lei que permite a quitação total à vista ou a
amortização do débito em até seis anos, com redução
dos juros que varia de 100% a 75%, para compromissos
de financiamentos assumidos no Fundo de Expansão
do Agronegócio Paulista (Feap), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Débitos com a Fazenda Nacional
A MPV 589/2012, que trata do parcelamento de débitos
com a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, foi acompanhada
de perto pelo Sistema OCB, que apresentou diversas
emendas para adequar a proposição às demandas do
cooperativismo. Aprovada pelo Congresso Nacional em
abril de 2013, transformou-se na Lei nº 12.810/2013.
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Avanços no PAP 2013/14
No Plano Agrícola e Pecuário 2013/14 houve vários
avanços: aumento da dotação dos recursos para o
Procap-Agro de R$ 3 bilhões para R$ 3,24 bilhões e
redução das taxas de juros de 9% para 6,5% ao ano;
ampliação do limite de captação de recursos para
custeio, que saltou de R$ 800 mil para R$ 1 milhão
por produtor rural.

Agricultura Familiar
O Sistema OCB conseguiu avanços como diminuição
do limite de 70% para 60% de agricultores familiares
para enquadramento de cooperativas e acesso à DAP
Jurídica; ampliação da renda bruta familiar de R$ 160
mil para R$ 360 mil nos últimos 12 meses; e ampliação
dos limites de financiamento por cooperativa (Pronaf
Agroindústria) de R$ 30 para R$ 35 milhões.

Armazenagem
Contribuímos para a ampliação e modernização da
capacidade estática de armazenagem – o Programa
para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA)
–, com dotação orçamentária de R$ 25 bilhões nos
próximos 5 anos, para apoiar investimentos necessários
à ampliação e à construção de novos armazéns, com
encargos financeiros de 3,5% ao ano, limite de crédito
de até 100% do projeto e prazo de reembolso de até 15
anos. Contribuímos ainda para um reajuste das tarifas
de armazenagem realizadas por terceiros, dos produtos
vinculados à PGPM e aos estoques estratégicos do
governo. Aumento médio de 34,7% para armazenagem
e serviços na modalidade convencional (ensacados)
e de 29,5% na modalidade a granel.

Cesta básica
A MPV 609/2013, que se transformou na Lei 12.839,
foi modificada conforme pleitos do Sistema OCB. Ela
reduz a zero as alíquotas do PIS/COFINS sobre a receita
da venda no mercado interno e sobre a importação de
produtos que compõem a cesta básica.
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Agropecuário

Conab

Improbidade administrativa

A MPV 619/2013 aperfeiçoou as regras de negociação
do estoque de dívidas com a Conab. Ampliou os prazos
de reembolso de 5 para 15 anos; os encargos foram
reduzidos de 6% para 3,5% ao ano; e foi incluída
a possibilidade de rebate nas dívidas em até 60%,
80% ou 100% dos juros, dependendo dos prazos de
parcelamento.

Foi aprovado na CTASP-CD o projeto PL 1.027/2007,
que exclui dos casos de improbidade administrativa a
cessão do uso de veículos, máquinas e equipamentos
públicos e de servidores para prestar apoio a pequenos
produtores rurais cooperados. O Sistema OCB acompanhou
de perto a matéria para que a Comissão aprovasse o
parecer apresentado conforme posicionamento do
cooperativismo. A proposição foi arquivada em 2019.

PIS/Cofins da soja
Por conta da MPV 615/2013, que alterou a tributação
de PIS/Cofins na soja, o incremento de créditos a
serem aproveitados anualmente pelas cooperativas
ultrapassa a casa dos R$ 300 milhões.

Acordo do leite em pó
A OCB conduziu as negociações que impediram o aumento
da cota de exportação do leite em pó argentino para
o Brasil. O acordo firmado pelo Centro da Indústria
Leiteira da Argentina (CIL) e pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) manteve as
atuais 3,6 toneladas por mês. A medida estabelece
um preço mínimo e impede surtos de importação que
tanto prejudicam o mercado nacional, em especial nos
meses de pico de produção leiteira.

Cadastro Ambiental Rural
Acordo de cooperação entre o Sistema OCB e o Ministério
do Meio Ambiente foi firmado para facilitar o processo
de implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Em
São Paulo, a OCESP e a Secretaria do Meio Ambiente
realizaram palestras abertas sobre o tema.

Desconto na energia
para agricultura
Após trabalho realizado pelo Sistema OCB com o
relator da matéria do PL 7063/2010, a Comissão de
Minas e Energia (CME) da Câmara aprovou o projeto
que amplia a aplicação de descontos especiais nas
tarifas de energia elétrica utilizada nas atividades de
agricultura irrigada e aquicultura. O relator apresentou
parecer favorável ao substitutivo já aprovado pela
Comissão de Agricultura, conforme posicionamento
do cooperativismo. O projeto foi arquivado em 2019.
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Receituário agronômico
O projeto PL 3.060/2011, que disciplina regras relacionadas
ao receituário agronômico, foi rejeitado na CAPADR-CD
após importante trabalho realizado pelo Sistema OCB.
A questão dos defensivos agrícolas já seria disciplinada
pela Lei 7.802/1992, e a solução dos problemas hoje
existentes estaria no fiel cumprimento desta norma
e não na edição de novas normas.

Nova política para irrigação
Foi aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados
o PL 6.381/2005, que cria nova política nacional de
irrigação. O Sistema OCB trabalhou para a aprovação
e adequação do projeto que beneficia as cooperativas,
já que a ampliação da área irrigada aumenta a
produtividade agrícola. Aprovado no Congresso
Nacional em dezembro de 2012, transformou-se na
Lei nº 12.787, em janeiro de 2013.

Integração lavoura/
pecuária/floresta
O PL 708/2007, que estende os benefícios especiais
previstos no artigo 103 da Lei nº 8.171/1991 ao produtor
rural que adotar técnicas de integração lavoura, pecuária
e floresta, transformou-se na Lei 12.805/2013, que
institui a Política Nacional de Integração LavouraPecuária-Floresta.
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2013

Fundo Garantidor

Fundo de Amparo ao Trabalhador

Após intensa negociação entre o Sistema OCB e o Banco
Central, o Conselho Monetário Nacional publicou a
Resolução 4.284/2013, que cria o Fundo Garantidor
do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), estabelece a
forma de contribuição das instituições associadas, bem
como aprova seu estatuto e regulamento. Conforme
previsto, o fundo terá como associados os bancos
cooperativos e as cooperativas singulares de crédito
do Brasil. O FGCoop prestará garantia de créditos nos
casos de intervenção ou de liquidação extrajudicial de
instituição associada, até o limite de R$ 250 mil por
pessoa, e também irá contratar operações de assistência,
suporte financeiro e liquidez com essas instituições.

Uma importante conquista para o Ramo Crédito em
2013 foi a aprovação do PL 3.067/2011 na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) da
Câmara dos Deputados. O projeto autoriza o acesso
direto aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) pelos bancos cooperativos, confederações e
centrais de cooperativas de crédito.

Equiparação ao Fundo dos bancos
Também foi aprovada pelo Congresso Nacional a MP 619
(Lei 12.873/2013), que equiparou, para fins tributários,
o FGCoop ao Fundo Garantidor de Créditos dos bancos
(FGC). O FGCoop passa, então, a ser isento de Imposto
de Renda, inclusive sobre aplicações de renda fixa
e variável, e isento da CSLL em suas operações. O
Sistema OCB conseguiu assegurar, ainda, o retorno
de R$ 127 milhões do FGC ao FGCoop, referentes aos
valores do Recheque repassados pelas cooperativas
de crédito ao FGC.
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2013

Eletrificação

Distorções de tarifas

Pequenas centrais hidrelétricas

Na MPV 609/2013, foram recepcionados pleitos do
Sistema OCB. Entre eles, a diminuição das distorções
geradas entre as tarifas das cooperativas de eletrificação
e os demais entes do setor elétrico, garantindo que
os consumidores finais das cooperativas obtenham
os mesmos benefícios dos consumidores das
concessionárias.

O projeto PL 3.711/2012, que estabelece que o Poder
Concedente deverá outorgar autorização condicionada
para implementação de aproveitamento de potencial
hidráulico com características de pequena central
hidrelétrica, foi aprovado pela CME-CD. O Sistema
OCB atuou para inclusão de sugestões apresentadas
pelo cooperativismo.

Conta de Desenvolvimento
Energético
Uma importante vitória para o cooperativismo de
eletrificação foi alcançada, em maio, com a aprovação da
Medida Provisória 605/2013, que permite às cooperativas
utilizar os recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) para redução do valor da tarifa de
energia elétrica.
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Saúde

2013

ANS
Aprovado na diretoria da Agência Nacional de Saúde
Suplementar acordo de cooperação com o Sistema
OCB, que prevê adoção de iniciativas para a integração
e o aprimoramento técnico e profissional das
instituições, medida importante para o funcionamento
e desenvolvimento das cooperativas do Ramo Saúde.
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2013

Transporte

Menos IR

ANTT

A MPV 582 reduziu o Imposto de Renda devido pelo
prestador autônomo de transporte de carga de 40%
para 10% do valor do frete. A redução, de 75%, acarretará
uma economia para as cooperativas de transporte que
pode chegar a R$ 700 milhões por ano.

Representantes do Sistema OCB estiveram reunidos
em duas oportunidades com o novo superintendente
de serviços de transporte de carga da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), para tratar das
demandas do cooperativismo de transporte, entre elas
alterações na Lei 11.442/2007, que trata do transporte
rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante
remuneração. A OCB foi convidada pelo Ministério dos
Transportes para integrar uma Câmara de Estudos com
o objetivo de discutir e oferecer sugestões e medidas,
com embasamento técnico, relativas ao transporte
rodoviário de cargas.

Permissão de taxista por herança
A aprovação da MPV 615 atendeu também à demanda
das cooperativas de taxistas. Pela proposta, a permissão
para realizar transporte de passageiros poderá ser
repassada, como herança, aos sucessores diretos, caso
o condutor venha a falecer. Isso proporciona o direito
à exploração do serviço do titular durante o período
de validade da concessão. Tal medida proporciona às
famílias um tempo de recuperação e reorganização
patrimonial. Uma medida justa, visto que elas também
herdam as dívidas relativas aos veículos.

Isenção de ISS
O prefeito de São Paulo Fernando Haddad sancionou
em novembro a Lei 15.891/2013, que isenta do Imposto
Sobre Serviços (ISS) as cooperativas e associações
de radiotáxis, reivindicação antiga das lideranças
do segmento. Os descontos devem chegar a 2% na
folha de vencimentos do motorista que trabalha como
cooperado ou associado. A medida beneficiou mais de
6 mil motoristas.
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2012
Reconhecimento do Poder Público

Representação na Junta Comercial

Além de todas as iniciativas desenvolvidas pelo
movimento cooperativista ao longo do ano, 2012 foi
marcado também por iniciativas de órgãos federais
para homenagear as cooperativas. Em junho, os
Correios lançaram um selo especial para homenagear
o Ano Internacional das Cooperativas. No dia 7 de
julho, quando se comemorou o Dia Internacional do
Cooperativismo, a homenagem foi prestada pela Caixa
Econômica Federal. O bilhete da Loteria Federal trouxe
a logomarca comemorativa do Ano das Cooperativas.
E em outubro, o Banco Central lançou uma moeda
especial alusiva ao Ano das Cooperativas.

Na mesma lei de autarquização sancionada pelo
governador, com o apoio dos coordenadores da
Frencoop Paulista foi oficializada a representação da
cooperativismo no Colégio de Vogais da Junta Comercial.
Outro ponto a se destacar, no início do ano a Jucesp
manteve a tabela de preços de arquivamento de atos
para cooperativas, o que resultou em economia de
60% para os empreendimentos.

Deliberação da Junta Comercial
em favor do cooperativismo
Em setembro, a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Jucesp) foi transformada em autarquia especial, o que
lhe conferiu maior autonomia e responsabilidade. Entre
os ajustes que a Junta promoveu à época, adotou novo
procedimento para arquivar atos de cooperativas. A
Deliberação nº 12 da Jucesp, publicada em novembro,
exigia que as cooperativas comprovassem o registro
na OCESP para arquivar seus documentos. A medida
reforçava o artigo 107 da Lei Federal 5.764/71, o artigo
3º da Lei Estadual 12.226/06 e contribuía para que a
OCESP preservasse os preceitos, valores e princípios
do cooperativismo em São Paulo.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

69

2012

Agropecuário

Novo Código Florestal

Plano Agrícola e Pecuário

Para o cooperativismo rural, um alento diante da
insegurança jurídica causada por questões ambientais.
Após 13 anos de acalorados debates para a construção
de uma nova legislação ambiental, em 2012 foi aprovado
o Novo Código Florestal. O texto não é unanimidade no
meio dos agricultores nem dos ambientalistas. Mas a
nova lei é um avanço, pois concilia a preservação dos
recursos naturais com a continuidade da produção
agropecuária brasileira. Tanto a OCB quanto a OCESP
mobilizaram-se e estiveram atentas durante toda
a tramitação da matéria, prestando suporte técnico
aos parlamentares e sensibilizando os deputados e
senadores sobre a necessidade de alteração do cenário.

As políticas de apoio contempladas no Plano Agrícola e
Pecuário (PAP) atenderam às propostas apresentadas
ao governo pelo Sistema OCB. Como no início do ano o
próprio governo deu sinalização de que seu desejo era
alavancar o setor, foram realizadas inúmeras reuniões
para discutir e apresentar sugestões, entre as quais na
Casa Civil da Presidência da República e nos Ministérios
da Agricultura e da Fazenda. Foram realizados dois
eventos que contaram com a presença do ministro da
Agricultura, Mendes Ribeiro, um deles em Curitiba, e
outro em Brasília. O Plano Safra 2012/13 contemplou
uma série de medidas que vinham sendo pleiteadas
pelas entidades cooperativistas há muito tempo.

Novo vazio sanitário para soja

Prodecoop

Atendendo à solicitação da OCESP, a Secretaria de
Agricultura antecipou em 15 dias o período de vazio
sanitário da soja em São Paulo. A medida foi anunciada
na abertura da feira Agrovia, em Itapeva. Com a alteração,
as regras para o plantio da soja em São Paulo ficaram
equiparadas às normas do Paraná e Mato Grosso,
o que facilita aos paulistas a viabilização de todo o
processo de produção e comercialização.

No início de 2012, o Ministério da Fazenda remanejou
recursos do Prodecoop para outros programas. Por
conta disso, vários projetos ficaram paralisados,
levando a OCB a realizar gestões no governo para
restabelecer o montante de recursos previamente
alocado. Atendendo ao pleito do setor, o CMN realocou
R$ 850 milhões para o programa, permitindo atender à
demanda apresentada nos projetos elaborados pelas
cooperativas. Para o ano safra 2012/2013, o limite de ¬
financiamento por cooperativa foi elevado para R$ 100
milhões, os juros reduzidos de 6,75% para 5,5% ao ano
e os recursos alocados passaram para R$ 2 bilhões.

Desoneração da folha
Na desoneração da folha de pagamento por meio
da Lei nº 12.715/2012, o governo federal, ao invés de
reduzir, aumentou a tributação em alguns segmentos
como o de cereais e de suínos vivos, o que levou o
Sistema OCB a articular no Congresso Nacional e na
Receita Federal a mudança do texto. Houve também
atuação na Casa Civil da Presidência da República. Ao
sancionar a Lei nº 12.715, o governo acabou por vetar
os itens solicitados pelo setor, mas na sequência os
pleitos das cooperativas foram contemplados com a
publicação da MP 582/2012, que incluiu mais 25 setores
entre os beneficiados da desoneração.
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Procap-Agro
O total de recursos anunciados passou de R$ 2 bilhões
para R$ 3 bilhões e o limite de ¬ financiamento na linha
Procap-Agro Giro aumentou de R$ 25 milhões para R$
50 milhões. Os juros para a modalidade integralização
de cotas-partes baixou de 6,75% para 5,5% ao ano.
Para capital de giro, houve redução de 9,5% para 9%
ao ano, enquanto o pleito da OCB era de 5,5% ao ano.
Para crédito emergencial, foram alocados R$ 200
milhões para renegociação de débitos de associados
afetados pela estiagem, objetivando alongar seus
débitos nas cooperativas agropecuárias, com limite de
R$ 10 milhões por cooperativa e juros de 5,5% ao ano.
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2012

Progeren

Leilões de PEP trigo

O BNDES incluiu as cooperativas no rol dos beneficiários
do Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade
de Geração de Emprego e Renda (Progeren). Este
programa ¬ financia capital de giro de até R$ 50 milhões
ou 20% da receita operacional bruta da cooperativa
do setor lácteo, o que for menor, com juros de TJLP
mais encargos dos agentes ¬ financeiros e prazo de
até três anos para pagamento.

A dificuldade de comercialização do trigo no mercado
levou o Sistema OCB a pleitear ao Ministério da Agricultura
a realização de leilões de Prêmio de Escoamento de
Produto (PEP) para apoiar a venda do produto. De
imediato, o Mapa atendeu ao pleito e realizou diversos
leilões de PEP e, assim, o mercado normalizou-se e os
produtores tiveram acesso ao preço mínimo.

Pronamp

O preço mínimo para a safra 2012 foi reajustado
em 5% e estabelecido um cronograma de apoio à
comercialização de até 2,5 milhões de toneladas por
meio de leilões de PEP/PEPRO e 300 mil toneladas em
AGF. Para a safra 2013, ocorreu novo reajuste no preço
mínimo do trigo em 6% e garantidos R$ 430 milhões
para apoio à comercialização e R$ 90 milhões para
subvenção ao prêmio do seguro rural.

O total de recursos disponibilizados para o Programa de
Financiamento ao Médio Produtor (Pronamp) aumentou
de R$ 8,31 para R$ 11,15 bilhões, e a alíquota do Proagro
para o programa foi reduzida para 3%, com adesão
obrigatória ao Proagro ou ao Seguro Rural.

Redução da taxa de juros
Uma importante conquista do setor foi a redução da
taxa de juros de 6,75% para 5,5% ao ano para operações
da agricultura empresarial e de 6,25% para 5,0% ao
ano para o médio produtor rural (Pronamp). Para a
agricultura familiar a taxa de juros foi ¬fixada em 2,0%
ao ano para o Programa Mais Alimentos (investimento)
e de 1,5% a 4,0% ao ano para custeio.

Limites de financiamentos rurais
Ampliação dos limites de ¬ financiamento por produtor
e cultura de R$ 650 mil para R$ 800 mil. Elevação dos
limites de crédito para aquisição de insumos e de
pré-custeio para fornecimento aos cooperados de
R$ 150 mil para R$ 200 mil por produtor, em média.
Para o milho, o teto adicional para financiamento de
custeio aumentou de R$ 500 mil para R$ 800 mil em
operações de crédito rural.

Seguro rural e Proagro
Elevação dos recursos para subvenção do seguro rural
para R$ 400 milhões. Para a safra de inverno 2013, o
governo elevou de R$ 60 milhões para R$ 90 milhões
para subvenção ao prêmio do seguro rural. Ampliação
do limite de cobertura do Proagro de R$ 150 mil para
R$ 300 mil por safra.
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Preço mínimo do trigo

Renegociação de débitos
A falta de chuvas nas regiões produtoras durante a
safra de verão de 2011/2012 levou o Sistema OCB a
reivindicar várias medidas para apoiar os agricultores
e cooperativas, quando o governo federal tomou as
seguintes providências: renegociação das dívidas de
custeio e investimento do crédito rural, vencíveis em
2012, para produtores localizados nos municípios
em situação de emergência; concessão de crédito
emergencial de R$ 200 milhões para renegociação
de débitos referentes à aquisição de insumos pelos
agricultores nas cooperativas, visando ao alongamento
dos débitos, limitado a R$ 40 mil por produtor, com
juros de 5,5% ao ano.

Dívida Ativa da União
O governo federal, por intermédio da Lei n° 12.788/2012,
reabriu o prazo para renegociação ou liquidação das
operações de crédito rural inscritas na Dívida Ativa
da União. Os produtores rurais e suas cooperativas,
que possuíam dívidas inscritas na DAU até outubro de
2010, puderam renegociar ou liquidar suas dívidas até
o dia 31 de agosto de 2013.
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Agropecuário

Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental
O setor cooperativista manifestou-se contrário à criação
da Lei nº 10.165/2000, mas não obteve êxito. Desta
forma, as cooperativas efetuaram seus cadastros no
IBAMA como entidades sem ¬fins lucrativos. Acontece
que, em 2012, o IBAMA notificou várias cooperativas
alegando que o cadastro estava incorreto, exigindo a
imediata correção e pagamento referente aos últimos
cinco anos pela classi¬ficação que o órgão entendia
como correta. O Sistema OCB foi acionado e realizou
inúmeras gestões no órgão ambiental, o qual reconheceu
que houve falha, alterando seu sítio eletrônico para
possibilitar que as cooperativas fizessem um novo
cadastro como “entidades sem -finalidades lucrativas
não ¬ filantrópicas” e passou a exigir o pagamento a
partir do novo cadastro, sem a necessidade de pagar
de forma retroativa.

Imposto sobre operações
financeiras
O governo, através da Medida Provisória nº 539/2011,
convertida na Lei nº 12.543/2011, taxou as operações
com derivativos em até 25% de IOF, trazendo sérios
problemas para os contratos de comercialização de grãos
realizados para proteção cambial (hedge). Inúmeras
ações foram realizadas para restabelecer a alíquota
“zero”, tendo o Executivo baixado o Decreto nº 7.669,
de 15 de março de 2012, estabelecendo alíquota “zero”
de IOF nas operações para produtos agropecuários.
Esta medida foi resultado de trabalhos do sistema
cooperativista que convenceu o governo e parlamentares
de que a implementação da lei dificultaria o acesso dos
produtores aos mecanismos de proteção de preços de
produtos agropecuários. Este fato representaria um
grande retrocesso a toda evolução dos mecanismos
que auxiliam na sustentação do agronegócio, que
muito se discute no setor, sendo uma necessidade do
produtor o uso de instrumentos de proteção de preços,
conhecidos como hedge ou derivativos.
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Medidas para a suinocultura
Diante da crise da suinocultura pela elevação de custos
e di¬ficuldades nas exportações, provocando constantes
prejuízos para os produtores, foram feitas diversas
gestões no governo federal para dar apoio ao setor,
culminando com a aprovação de algumas medidas
importantes: estabelecimento de um preço mínimo
para o suíno; linha especial de crédito para a aquisição
de leitões e retenção de matrizes com taxa de juro de
5,5% ao ano; prorrogação das operações de crédito
rural de custeio e investimento para suinocultores.

Medidas para a avicultura
O ano de 2012 foi marcado por uma grave crise de
renda do setor avícola, que descapitalizou muitas
agroindústrias e produtores, di¬ficultando o atendimento
das exigências das Instruções Normativas N° 56 e 59. O
Ministério da Agricultura publicou a Instrução Normativa
n° 36, que amenizou o processo aos avicultores que
ainda não haviam cumprido todas as exigências para o
registro dos estabelecimentos avícolas, dando melhor
condição para a adequação do setor.

Setor da laranja
Mereceu atenção devido a di¬ficuldades nas exportações
e elevado volume de produção, necessitando medidas
de apoio do governo federal para minimizar a crise dos
produtores. Entre as medidas adotadas: a fixação de
um preço mínimo de R$ 10,10 por caixa de laranja; o
alongamento do prazo para pagamento do custeio; a
criação de uma linha de manutenção de pomares com
limite de R$ 150 mil por produtor, com juros de 5,5%
ao ano e prazo de até cinco anos e a possibilidade de
contratação de operações de garantia do preço ao
produtor (EGF).

Produção de maçã
Foi autorizada a composição de dívidas por meio da
contratação de operação de crédito rural com recursos
do BNDES para liquidação de operações de crédito
rural de investimento contratadas por produtores de
maçã, com a disponibilização de até R$ 300 milhões
com prazo de ¬financiamento de até 10 anos, incluindo
um ano de carência, e taxa de juros de 7,5% ao ano.
Podendo ser renegociadas as dívidas originárias de uma
ou mais operações do mesmo mutuário contratadas
até 30 de dezembro de 2010.
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PIS e Cofins sobre o café
A Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012, estabeleceu nova
sistemática de incidência do PIS e Cofins para o café.
Resultante do projeto de conversão da MP 545/2011,
decorrente de estudos e pleitos do setor cafeeiro e
das cooperativas, a lei suspendeu a incidência destas
contribuições em toda a cadeia do café, incentivando a
indústria cafeeira pela concessão de crédito presumido
de 80% (era 35%) nas aquisições para industrialização e
10% no caso de comercialização dos grãos no mercado
interno e/ou exportações.

Biocombustíveis de cooperativas
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou
projeto que cria o Programa Nacional de Produção de
Biocombustíveis por Cooperativas (PNBC). Com ele, os
produtores rurais poderão associar-se a cooperativas
agropecuárias para produção e comercialização de
biocombustíveis, com isenção de tributos indiretos
sobre a produção.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

73

2012

Crédito

Fundo garantidor de crédito

Acesso direto ao FAT

O Banco Central autorizou a criação do Fundo Garantidor
do Cooperativismo de Crédito (FGcoop) por meio da
Resolução 4.150, de 30 de outubro de 2012. Decisão
importante para que as cooperativas possam oferecer
garantias aos investidores (associados) sobre os
depósitos, prática comum aos bancos.

Aprovado no Senado e na Comissão de Agricultura
da Câmara, o PL 3.067/2011 possibilita acesso direto
aos recursos provenientes do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) pelos bancos cooperativos,
confederações e centrais de cooperativas de crédito. A
redação da proposta provém de sugestões do Conselho
Consultivo do Ramo Crédito (CECO) da OCB. O intuito é
operacionalizar o FAT para concessão de crédito rural
e fomento às micro e pequenas empresas. A matéria
continua a tramitar na Câmara.

Simplificação da contabilidade
O Banco Central decidiu simplificar a contabilidade
das cooperativas de crédito com ativos inferiores a R$
200 milhões, e também de centrais de cooperativas
de crédito com ativos menores que R$ 100 milhões.
Determinação que deu maior competitividade ao setor
e possibilitou promover empréstimos a juros ainda
menores, já que reduziu custos administrativos.
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Dia Nacional do
Cooperativismo de Crédito
Homenageando o Ano Internacional das Cooperativas,
a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou
no dia 8 de maio de 2012 a Lei nº 12.620, que instituiu
o Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito, a ser
comemorado anualmente em 28 de dezembro. A data
escolhida é a mesma da fundação da Sicredi Pioneira,
em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em 1902.
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Acesso ao Prouni
Projeto que nasceu na OCESP, o PLS 250/2009 foi
aprovado no Senado. Permite o acesso de estudantes de
cooperativas educacionais aos benefícios do Programa
Universidade para Todos, o Prouni. O Sistema OCB
atuou em todos os debates a respeito da proposta,
por defender que as cooperativas desempenham
importante papel na educação, com relevante atuação
em áreas em que o Poder Público é ausente ou tem
presença meramente formal. A matéria está arquivada
desde 2018.
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2012

Eletrificação

Redução de tarifas
Por intermédio de emendas apresentadas pelo Sistema
OCB, a Lei 12.783/2012, que estabelece a redução de
tarifas de energia elétrica, contempla também os
consumidores industriais, residenciais e rurais das
cooperativas de infraestrutura.
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Regulamentação das
cooperativas de trabalho
Para o cooperativismo urbano, sem dúvida o que
gerou maior repercussão em 2012 foi a Lei 12.690, que
regulamenta a atuação de cooperativas de trabalho no
Brasil. Após oito anos de luta, com empenho e a articulação
da OCB, da OCESP e de outras organizações estaduais,
de lideranças cooperativistas e de parlamentares
comprometidos com a causa, o Congresso Nacional
aprovou o famoso PL 4.622/2004.
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Transporte

Lei do motorista

IR para cooperativas de cargas

De extrema relevância para o cooperativismo de
transporte, a Lei dos Caminhoneiros, Lei nº 12.619/2012,
representou, de fato, um importante avanço para o
setor. Entretanto, em seu formato original, diversos
dispositivos mostraram-se impraticáveis no contexto
do transporte brasileiro. Por esse motivo, atendendo
aos pleitos dos segmentos afetados, inclusive as
cooperativas de transporte, a Câmara dos Deputados
instalou uma comissão especial para discutir a fundo
soluções para o aperfeiçoamento e a aplicabilidade
da legislação. Como resultado, foi apresentado o PL
4.246/2012, que contempla sugestões do Sistema
OCB, como a necessidade de melhoria na estrutura
de pontos de parada nas estradas brasileiras e a
revisão dos intervalos entre as jornadas e do período
de descanso obrigatório.

A Lei nº 7.713/1988 foi alterada pela Medida Provisória
nº 582/2012, passando a tributação pelo imposto
de renda dos serviços de transporte de 40% para
10% do rendimento bruto em cargas realizado pelos
autônomos, dando novo impulso ao setor.

Limite de peso por eixo
de caminhão
Objeto de reivindicações do Sistema OCB há vários
anos e que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
adotou medidas paliativas sistematicamente, no
mês de abril de 2012, através da Resolução nº 403, a
prorrogação da tolerância de 7,5% acima do peso foi
estendida até 31/01/2013 e posteriormente por meio
da Resolução n° 430, de 23 de janeiro de 2013, este
prazo foi prorrogado para 31 de dezembro de 2013.

PIS e Cofins das
cooperativas de táxi
Através da Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012,
permitiu-se a exclusão do ato cooperativo da base
de cálculo do PIS/Cofins cumulativo e a remissão da
dívida com estes tributos em relação ao ato cooperativo
das cooperativas de taxistas. Esta medida, resultante
da conversão da MP 549/2011, foi fruto de pleitos do
Sistema OCB a pedido das cooperativas de táxi.
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Cotas-partes

Pronatec

A OCB conseguiu, no Conselho Federal de Contabilidade,
a suspensão da interpretação técnica ICPC-14, que
pregava a transferência das cotas-partes de cooperados
do patrimônio líquido para o passivo no balanço
patrimonial das cooperativas. A interpretação passaria
a vigorar a partir de janeiro de 2012.

Os projetos PL 1.209/2011 e PLC 78/2011 instituem
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (PRONATEC), incentivando a ampliação
de vagas de educação profissional e tecnológica
nas redes federais e estaduais de ensino e na rede
física de atendimento dos serviços nacionais de
aprendizagem, e cria a Bolsa-Formação Estudante
e a Bolsa-Formação Trabalhador. Define os serviços
nacionais de aprendizagem como integrantes do
sistema federal de ensino, com autonomia para a
criação e oferta de cursos e programas de educação
profissional e tecnológica, mediante autorização do
órgão colegiado superior do respectivo departamento
regional da entidade. De autoria do Poder Executivo
e aprovado no Congresso Nacional em outubro,
transformou-se na Lei nº 12.513/2011.

Simples Nacional
O projeto PLP 591/2010, que altera procedimentos
relativos a microempresas e empresas de pequeno
porte, inseria as cooperativas com faturamento de
até R$ 3,6 milhões no regime tributário do Simples
Nacional. No entanto, como acatar esse texto seria
afirmar que as cooperativas têm base de cálculo para
o pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), sugerimos a exclusão
das cooperativas do projeto de lei. O texto aprovado no
Congresso Nacional em outubro contempla o pleito do
Sistema OCB e transformou-se na Lei Complementar
nº 139/2011.
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Políticas para o
cooperativismo urbano
De autoria do Poder Executivo, o PL 865/2011 cria a
Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com status
de ministério. Dentre as competências estabelecidas
para o órgão está a formulação, a coordenação e a
articulação políticas para o cooperativismo urbano.
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Agropecuário

Créditos Presumidos

Repactuação de dívidas

A pedidos da OCB e da Frencoop Nacional, a Lei
12.431/2011 incluiu as cooperativas na utilização de
créditos presumidos; e garantiu o aproveitamento de
créditos de Pis e Cofins de farelo de soja e bagaço de
óleo vegetal, insumos usados na ração de aves e suínos.

O projeto PL 6.468/2005 ou PLS 517/2003, que
dispõe sobre repactuação e alongamento de dívidas
oriundas de operações de crédito rural, foi aprovado
na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos
Deputados com texto substitutivo que contempla os
anseios do setor agropecuário brasileiro. A matéria
está arquivada.

Código Florestal
Representantes da OCESP, da OCB e lideranças de
cooperativas paulistas participaram ativamente das
mobilizações pela aprovação do novo Código Florestal
no Congresso Nacional. No meio do ano, o Código foi
aprovado na Câmara dos deputados; e em novembro
no Senado, com alterações.

Procap-Agro
A OCESP, em trabalho conjunto com a OCB, continuou
atuando no monitoramento dos pleitos das cooperativas
e da liberação dos recursos do Procap-Agro. Esse
trabalho acabou convencendo o governo da necessidade
de um volume maior de recursos.

Defensivo genérico
O projeto PLS 190/2010 ou PL 1.567/2011, que define
o conceito de defensivo agrícola genérico como
defensivo formulado a partir de produto técnico
equivalente, registrado com observância de critérios
definidos na regulamentação da Lei, foi aprovado
de forma terminativa na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal. Em seguida,
a matéria foi encaminhada para análise da Câmara
dos Deputados, onde foi apensada ao PL 6.299/2002.

Preços mínimos
De autoria do Poder Executivo, o projeto PL 6.868/2002
ou PLC 61/2011 dispõe que os preços mínimos dos
produtos agropecuários serão fixados pelo Conselho
Monetário Nacional. A matéria foi aprovada na Câmara
dos Deputados em agosto e, então, foi encaminhada
para análise do Senado Federal e arquivada em 2012.

Integração lavourapecuária-floresta
O PL 708/2007, que estende os benefícios especiais
previstos no artigo 103 da Lei nº 8.171/1991 ao produtor
rural que adotar técnicas de integração lavoura, pecuária
e floresta, foi aprovado na Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(CAPADR) da Câmara dos Deputados.
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Desconto na energia elétrica
O PL 7.023/2010 acrescenta parágrafo único ao artigo 25
da Lei nº 10.438/2002, de forma a ampliar a aplicação
de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica
utilizada em todas as atividades agropecuárias,
beneficiando as unidades consumidoras da Classe
Rural. O texto ainda garante que as cooperativas de
eletrificação rural responsáveis pelo fornecimento
desta energia também tenham acesso ao desconto.
Inicialmente, o projeto beneficiava somente as atividades
de irrigação e aquicultura. Após negociações da OCB
com o relator da matéria na Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(CAPADR), o texto foi readequado contemplando todas
as atividades agropecuárias, como integração para
produção de carne e ovos, sistemas de armazenagem,
produção de frutas, legumes e verduras e outros.
Aprovado na CAPADR em setembro, o projeto está
atualmente apensado ao PL 6.429/2009.

Agroturismo
O projeto PL 1.435/2011, que dispõe sobre os fundamentos
e a política do agroturismo ou turismo rural, valorizando
as atividades agropecuárias e o patrimônio cultural e
natural do campo, gerando reflexos positivos para o
produtor rural, para a comunidade e para a natureza,
foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da
Câmara dos Deputados. Originalmente o projeto não
beneficiava o setor cooperativista. No entanto, por
solicitação da OCB, o relator readequou seu parecer,
aprovando uma complementação de voto com duas
emendas que contemplam o cooperativismo brasileiro.
O projeto tramita na Câmara.
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Leite nacional
De autoria da Subcomissão do Leite, o projeto PL
2.353/2011, que contou com alterações propostas
pelo Sistema OCB, pretende proteger o mercado
brasileiro da entrada indiscriminada de leite estrangeiro,
especialmente nos casos de produtos subsidiados, sob
risco de desarticulação da atividade econômica nacional
e seus imediatos reflexos sobre preços, empregos
e renda da população brasileira. Para tanto, veda a
importação de leite e seus derivados, salvo se não
houver disponibilidade de produto nacional para atender
à demanda do órgão ou entidade da administração
pública. A matéria continua tramitando na Câmara.

Licenciamento ambiental
O projeto PL 2.163/2011, que tem o objetivo de
estabelecer regras atinentes ao licenciamento ambiental
destinado à instalação, ampliação e funcionamento
de empreendimentos agropecuários, florestais,
agrossilvopastoris, foi aprovado na Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados em dezembro.
O relator acatou sugestões do setor cooperativista no
sentido de adequar a redação da matéria. O projeto
está arquivado desde 2019.
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Crédito

Minha Casa Minha Vida

Recursos de prefeituras

Através da Lei 12.424/2011, que alterou a Lei nº
11.977/2009, as cooperativas de crédito foram inseridas
como agentes para operar no Programa Minha Casa
Minha Vida. A OCB esteve no Ministério das Cidades
para propor medidas sobre a forma de atuação das
cooperativas no programa.

Foi apresentado na Câmara o projeto PLP 100/2011, que
possibilita aos municípios depositarem seus recursos
em cooperativas de crédito. O projeto foi elaborado em
parceria com a OCB e com o Conselho Consultivo do
Ramo Crédito (CECO/OCB), na intenção de colaborar
com o aperfeiçoamento da Lei Complementar nº
130/2009, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo.

Acesso ao FAT
O projeto PLS 40/2011, que autoriza o acesso dos bancos
cooperativos aos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) para fins de concessão de crédito
rural, foi aprovado em abril na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado Federal e em novembro na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O parecer
do relator foi aprovado por unanimidade e a matéria
encaminhada para análise da Câmara dos Deputados.
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Constituição de
cooperativas de saúde
O projeto PL 318/2011 incentiva a constituição de
cooperativas de trabalho por profissionais da saúde,
estabelecendo critérios para evitar fraudes na relação
de trabalho cooperado e visando ao atendimento
público de saúde de boa qualidade, em melhores
condições do que a percebida pelos associados quando
assalariados da rede pública de saúde. Por solicitação
da OCB, o projeto foi aprovado em julho na Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
(CDEIC) da Câmara dos Deputados, com parecer do
deputado Dr. Ubiali (SP), membro da Frencoop. O PL
encontra-se arquivado desde 2015.
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Trabalho, Produção
de Bens e Serviços

Projeto das cooperativas
de trabalho
O PL 4.622/2004, que trata da regulamentação das
cooperativas de trabalho, ficou aguardando deliberação
no Plenário da Câmara dos Deputados, cuja pauta
ordinária esteve obstruída por conta de Medidas
Provisórias. Durante todo o ano foram tomadas
providências pela OCB e Frencoop para acelerar a
aprovação da matéria. Como resultado do esforço, o
PL 4.622 foi um dos poucos projetos incluídos na pauta
de prioridades definida pelo presidente da Câmara e
o Colégio de Líderes.

Licitações
Em julho, o governador Geraldo Alckmin assinou o Decreto
57.159/11, alterando o texto do Decreto 55.938/10 e,
assim, permitindo a participação de cooperativas em
licitações de órgãos estaduais. O pleito foi alcançado
com o apoio do então secretário do Emprego e Relações
do Trabalho, Davi Zaia.
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INSS para cooperativas de
transporte coletivo
A Medida Provisória 540/2011 concede incentivos
fiscais para a indústria nacional com o objetivo de
aumentar a competitividade dos produtos brasileiros
no exterior. No entanto, na mesma MP, as cooperativas
de transporte coletivo urbano de passageiros seriam
atingidas pela incidência de 1,5% sobre o faturamento
na contribuição do INSS. Tendo em vista que, no âmbito
do setor cooperativista, a folha de pagamentos é
consideravelmente menor que o faturamento, por
solicitação da OCB e da Frencoop, o relator inseriu
uma exceção para as cooperativas, permanecendo
para elas a cobrança da alíquota de 20% sobre a folha
de pagamento. Aprovada no Congresso Nacional em
dezembro, transformou-se na Lei nº 12.546/2011.

Conquistas OCESP/OCB para as Cooperativas - 2010 a 2020

85

2010
Eleições

Economia na Jucesp

Da lista de 30 nomes indicados pelas cooperativas
paulistas, 17 saíram vitoriosos nas urnas em outubro:
oito para deputado federal, nove para estadual.
Além da pesquisa com as cooperativas, no início do
ano a Ocesp promoveu uma série de workshops de
sensibilização para dirigentes cooperativistas, com
a participação do cientista político David Fleischer, e
realizou um seminário de Direito Eleitoral para orientar
as cooperativas nas eleições. Também no sentido de
orientar, de grande valia foi a cartilha ‘Cooperativismo
e Eleições 2010’, elaborada pela OCB.

A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp)
baixou de R$ 128,00 para R$ 54,00 o preço de tabela
para qualquer ato de arquivamento de documentos de
cooperativas, equiparando as Sociedades Cooperativas
às demais Sociedades Empresárias. Antes, o parâmetro
eram as Sociedades por Ações (S/As). A iniciativa,
proposta pelo vogal Aramis Moutinho Jr., representante
do cooperativismo na Junta e superintendente da OCESP,
foi aprovada por unanimidade pelo Colégio de Vogais.
Com isso, as cooperativas passaram a economizar
cerca de 60% para arquivar documentos na Jucesp.

Cooperativas em licitações

CNCoop

Foi sancionada a Lei 12.349/10 (MP 495/10), que altera
o texto da Lei de Licitações 8.666/93. Em seu artigo
terceiro, primeiro parágrafo, a nova lei explicita que não
pode haver restrições, por parte de agentes públicos,
à participação de cooperativas nas licitações.

O ano de 2010 também foi um marco para o Sistema
Confederativo de Representação Sindical das Cooperativas.
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) concedeu
o registro sindical da Confederação Nacional das
Cooperativas (CNCoop). Foi sedimentado, assim, o
Sistema no qual o cooperativismo está representado
em todos os seus ramos de atuação, em abrangência
e base territorial nacional.
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Agropecuário

2010

Fundo de Catástrofe

Comissão do Código Florestal

Sancionada a Lei Complementar 137/2010, que cria
o seguro de renda do setor rural, também conhecido
como Fundo de Catástrofe, autorizando a participação
da União em fundo destinado à cobertura suplementar
dos riscos do seguro rural relativos à produção agrícola,
pecuária, aquícola e florestal, caso essas atividades
sejam atingidas por pragas, doenças, geadas, enchentes
e secas.

Em 2009 foi instalada a Comissão Especial do Código
Florestal para deliberar sobre o PL 1.876/1999 e 10
apensos. Durante quase um ano, a comissão realizou
50 reuniões, sendo 12 deliberativas, 14 audiências
públicas internas e 24 audiências públicas externas
em 21 cidades de 16 estados. No dia 6 de julho de 2010,
a Comissão Especial aprovou o texto do relatório do
deputado Aldo Rebelo (SP), que seguiu para o Plenário
da Câmara dos Deputados e depois para análise do
Senado Federal.

Assistência para
agricultura familiar
Sancionada a Lei 12.188/10, que institui a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para
a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER) e o
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária
(PRONATER).

Procap-Agro
A OCESP atuou efetivamente no monitoramento
das demandas para o Programa de Capitalização de
Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro), levantando
nas cooperativas os principais entraves para liberação
dos financiamentos e contribuindo para facilitar o
acesso ao recurso. Com base no trabalho da OCESP
e de outras unidades da OCB, o Comitê de Crédito do
Procap-Agro (OCB, BNDES, Banco do Brasil, BRDE,
Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura)
aprimorou os mecanismos desse programa.

Armazenagem
O Ministério da Agricultura publicou as regras para a
implantação do Sistema Nacional de Certificação de
Unidades Armazenadoras. A OCESP e outras unidades
estaduais da OCB participaram do comitê que construiu
a regulamentação. Ao ouvir o pleito do cooperativismo,
o Mapa ampliou o prazo para certificação das unidades.
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Integração vertical
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos
Deputados instalou, em maio de 2010, uma subcomissão
permanente para avaliar as relações de integração
entre indústrias e produtores, e propor medidas
para melhorar esse processo. A OCB acompanhou os
trabalhos da subcomissão e foi convidada a apresentar
dados relativos ao cooperativismo, apontando a
necessidade da criação de uma lei que considere todas
as peculiaridades do setor, de modo a preservar o ato
cooperativo e a Lei nº 5.764/1971. O relatório final, que
contempla as demandas do Sistema OCB, foi aprovado
na subcomissão no dia 7 de dezembro e na Comissão de
Agricultura no dia 15 do mesmo mês, transformandose no Projeto de Lei 8.023/2010.

Política Nacional de
Serviços Ambientais
O Projeto de Lei 5.487/2009 institui a Política Nacional
dos Serviços Ambientais, com o objetivo de disciplinar
a atuação do Poder Público em relação aos serviços
ambientais, para promover o desenvolvimento
sustentável e aumentar a provisão desses serviços
em todo território nacional. No ano de 2010, a matéria
foi aprovada por duas comissões da Câmara dos
Deputados. A OCB apoiou o substitutivo que trouxe
adequações que beneficiaram pessoas físicas e
jurídicas, entre elas cooperados e cooperativas em
ambiente urbano e rural.
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2010

Crédito

Mais simples
O Banco Central apresentou o Novo Regime Prudencial
do Cooperativismo. Para 98% das cooperativas de
crédito, o conjunto de exigências regulamentares para
assegurar a solidez financeira ficou mais simples. Em
muitos casos, isso significa menos custos.

Livre admissão
O Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou o
poder de ação das cooperativas de livre admissão,
que passaram a poder ser constituídas em áreas com
mais de 2 milhões de habitantes, como a cidade de
São Paulo, por exemplo.
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Trabalho, Produção
de Bens e Serviços

2010

Resíduos sólidos

Cooperativismo de trabalho

A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, de autoria do deputado paulista
Arnaldo Jardim, foi sancionada após quase 20 anos
de tramitação no Congresso Nacional. Ela incentiva
a reciclagem de lixo e o correto manejo de produtos
usados com alto potencial de contaminação. Estabelece
ainda o incentivo à criação e ao desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

A tramitação do projeto de lei que prevê a regulamentação
do ramo Trabalho avançou na Câmara dos Deputados.
Entre inúmeras ações que objetivavam agilidade
neste processo, a OCB realizou café da manhã com a
participação de 37 deputados da Frencoop e um encontro
com o então presidente da Câmara, deputado Michel
Temer, para solicitar a inclusão do PL 4.622/2004 na
pauta de votação da Casa.
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2010

Transporte

Conta-frete
Entre os temas tratados pela Lei 12.249/2010, está
prevista a regulamentação da conta-frete, que tem
como objetivos principais o controle da movimentação
financeira pelos transportadores autônomos e o
respaldo legal ao efetivo transportador. Parecer do
Conselho Consultivo do Ramo Transporte na OCB foi
incluído na lei.

Registro de transportadores
de carga
A Resolução 3.056 da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) impôs regras mais rígidas para tirar
de circulação os atravessadores. Definiu procedimentos
para a inscrição e manutenção de cooperativas, empresas
de transporte rodoviário e transportadores autônomos
de cargas no Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Carga (RNTRC). A OCB firmou convênio
com a ANTT para registrar as cooperativas no RNTRC.
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Anos

Anteriores

2009

2007

Sistema de Crédito Cooperativo

Licença ambiental

Sancionada a Lei Complementar 130, que institui o
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. As cooperativas
do ramo passam a compor, oficialmente, o Sistema
Financeiro Nacional e a contar com instrumentos de
controle e segurança financeira.

Decreto da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
agiliza liberação de licença ambiental para atividades
agrícolas e pecuárias, possibilitando, assim, o acesso de
cooperativas de crédito rural a linhas de financiamento
do BNDES. Medida do secretário Xico Graziano atendeu
à solicitação conjunta da OCESP e Cocecrer.

Lei do Cooperativismo SP
Regulamentada a Lei de Apoio ao Cooperativismo
Paulista, com empenho do deputado Barros Munhoz
e a publicação do Decreto 54.103, assinado pelo
governador José Serra.

Educacionais na LDB
A sanção da Lei 12.020 introduz a expressão “cooperativas
educacionais” na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
A Lei fica mais abrangente, permitindo a inclusão
dos diversos atores do processo educacional, como
pais, alunos, professores, pedagogos e psicólogos,
contemplando todas as formas de organização das
cooperativas.

2008
Federação sindical
Fundada a Federação dos Sindicatos de Cooperativas
no Estado de São Paulo (Fescoop/SP) para apoiar o
Sistema Ocesp na defesa dos interesses cooperativistas.

Livre admissão
Publicação da Resolução CMN 3.442, que amplia o
campo de atuação das cooperativas de crédito de
livre admissão para regiões com até 2 milhões de
habitantes. Antes, a atuação ficava restrita a até 750
mil habitantes. Avanço decorrente do trabalho de
negociação do Conselho Especializado do Ramo Crédito
da OCB com o Banco Central do Brasil.

Transporte rodoviário de cargas
Aprovação da Lei Federal 11.442, que dispõe sobre
o transporte rodoviário de cargas e regulamenta o
cooperativismo nesse setor.

Cooperativas de pequeno porte
Publicada a Lei Federal 11.488, que propiciou às
cooperativas de pequeno porte contar com estímulos
creditícios, prioridades em licitações e outros benefícios
concedidos às micro e pequenas empresas.

Fim do monopólio no Seguro Rural
Conquista do Fórum Permanente do Seguro Rural,
coordenado pela OCB, a Lei Complementar 126 acaba
com o monopólio do mercado de resseguros no Brasil.
Desde 2004, a OCB solicitava a quebra do monopólio
do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) para reduzir
o valor dos prêmios pagos pelo produtor rural.

Contribuição ao Sescoop
Edição da Lei 11.524/07, que substitui a contribuição
adicional de 2,5% das cooperativas de crédito para o
INSS remetendo-a para o Sescoop.

Nova sede
Adquirido imóvel na região central de São Paulo, de 11
andares e 6.718 metros quadrados de área construída,
para melhorar a prestação de melhores serviços do
Sistema Ocesp às cooperativas.
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Anos

Anteriores

2006
Lei paulista de apoio
ao cooperativismo
Com atuação efetiva da Frencoop Paulista, coordenada
pelo deputado Arnaldo Jardim, São Paulo ganha a
Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo (Lei
12.226), sancionada em janeiro pelo governador
Geraldo Alckmin, que recebeu o agradecimento de 500
cooperativistas no Palácio dos Bandeirantes.

Procapcred
Criado o Procapcred, uma nova linha de financiamento do
governo com recursos do BNDES para capitalização das
cooperativas de crédito, permitindo o fortalecimento da
estrutura patrimonial das cooperativas. É operacionalizado
por concessão de financiamentos aos cooperados para
aquisição de cotas-partes de cooperativas singulares
de crédito.

Cooperativa de transporte
de cargas
O incentivo da diretoria do ramo Transporte à
participação das cooperativas na consulta pública
sobre a Resolução 2.550 contribuiu para a criação
da categoria “Cooperativa de Transporte Rodoviário
de Cargas”, segundo a Resolução 3.056 da ANTT,
bem como do convênio para que a OCB, através das
organizações estaduais, faça o cadastramento e a
inscrição das cooperativas na ANTT.

Isenção de PIS/Cofins
no transporte
Com a Instrução Normativa 635/2006 da Receita
Federal, as cooperativas de transporte de cargas ficam
isentas do PIS e da Cofins.

Eletrificação: respeito
à natureza jurídica
Sancionada a Lei Federal 11.292, que garante o respeito
à natureza jurídica das sociedades cooperativas
no processo de regularização das cooperativas de
eletrificação rural na Aneel como permissionárias ou
autorizadas na prestação de serviços públicos.

Novas linhas de financiamento
Cooperativas agropecuárias e habitacionais passam a
contar com novas linhas de financiamento do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), como FAT Giro Rural
e FAT Giro Cooperativo.

Supersimples
Aprovação da Lei do Supersimples, que beneficia
cooperativas de crédito formadas por micro e pequenos
empresários.

2005
Representante na Junta
Pela primeira vez, Ocesp indica representante do
cooperativismo para integrar o colégio de vogais da
Junta Comercial. A ocupação do posto foi aprovada
pelo governador do Estado.

2004
Não-cumulatividade de PIS/Cofins
Lei 10.892, conversão da MP 179, garante a retroatividade
para maio de 2004 às cooperativas agropecuárias e
de consumo que optarem pelo regime de incidência
não-cumulativa para PIS e Cofins.

Fórum do Seguro Rural
Para ajudar a estabelecer o seguro rural, foi criado o
Fórum Permanente do Seguro Rural com representantes
da OCB, CNA, SRB, IRB, MAPA, seguradoras e ministérios,
com expectativa de viabilizar propostas e ações para
a efetiva implementação do seguro no Brasil.

Restrição da CEF não atinge
cooperativas do Sistema
Decisão judicial sobre processo da OCB garante
participação em licitação da Caixa Econômica Federal;
juiz classifica restrição de “abusiva”. Batalha começou
em 2002, quando a OCESP conquistou vitórias na
Justiça contra editais restritivos da mesma instituição.

CSLL no ramo Trabalho
Instrução Normativa 475 da Receita Federal libera os
tomadores de serviços das cooperativas de trabalho
da retenção da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. Medida vale somente para atos cooperativos.
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Anos
Ramo Crédito livre de Pis e Cofins
Sanção presidencial confirma pleito do Sistema.
Decisão favorável mostra entendimento da Receita
Federal sobre o que vem a ser o ato cooperativo nas
cooperativas de crédito, assim como ocorreu nas
agropecuárias e de infraestrutura.

2003
Isenção de PIS/Cofins no
agro e eletrificação
Sancionada Lei Federal 10.684, que isenta cooperativas
agropecuárias e de eletrificação rural de PIS/Cofins
em operações com seus cooperados.

Mandado de segurança
contra edital da Caixa
Deliberando sobre ação impetrada pela OCESP, a 22ª
Vara Federal do Rio de Janeiro decide que a Caixa
Econômica Federal deve retirar de edital a proibição
à participação de cooperativas em licitação.

Taxas cartoriais mais baixas
Reivindicação da OCESP, com a colaboração e estudos
da Cocecrer, faz governo estadual baixar taxas cartoriais
para registro de cédulas rurais. Associação dos Notários
e Registradores de São Paulo havia procurado a OCESP.

Anteriores

2000
Recoop é prorrogado
A reedição da Medida Provisória sobre o Programa de
Revitalização das Cooperativas de Produção Agropecuária
(RECOOP) foi publicada no Diário Oficial da União de
28 de dezembro de 2000. Na mesma edição do jornal
saiu o Decreto 3.701, através do qual o presidente
Fernando Henrique prorrogou o prazo de contratação
das operações do Recoop para 30 de junho de 2001.

1998
Surgimento do Sescoop
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop) foi criado pela MP 1.715/1998 e regulamentado
pelo Decreto 3.017/1999. Surgiu em decorrência
das negociações do Programa de Revitalização de
Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop)
com o Governo Federal. Foi um divisor de águas para o
cooperativismo. Atuando com programas em três eixos
principais – Formação Profissional, Monitoramento
e Promoção Social –, o Sescoop tem contribuído
significativamente para aprimorar a gestão e melhorar
os resultados das cooperativas.

2002
Ocesp obtém liminar contra
licitações da CEF
Editais de licitação da Caixa Econômica Federal proibiam
a participação de cooperativas. Para a OCESP, a atitude
fere os princípios constitucionais, assim como pode
causar prejuízo à administração pública, já que não
permite que uma possível proposta mais vantajosa
possa ser contratada.
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Se a sua cooperativa ainda não faz parte do
Sistema, entre em contato para saber ainda mais
sobre nossos serviços.

Para ficar por dentro do que acontece no mundo
cooperativista dentro e fora do estado de São
Paulo, acompanhe o Sistema Ocesp na rede.

Rua Treze de Maio, 1376 | Bela Vista | São Paulo - SP
CEP: 01327 002 | (11) 3146 6200 | www.portaldocooperativismo.coop.br

