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POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE DEPÓSITO À PRAZO FIXO (RDC - Recibo de Depósito Cooperativo)  – nº. 03/2015 
 
 

A Diretoria da Cooperativa de E. C. M. F. da BMC do Brasil nos termos do Estatuto Social desta Singular, com base nas competências que 
lhe foram conferidas, define a Política de Captação de Depósito à Prazo, que entra em vigor a partir de 01/09/2015: 
   
Regras: 
 

1. Objetivos:  
a. A Captação de recursos tem o objetivo de ampliar a oferta de crédito para os cooperados tomadores de crédito, e 

conseqüentemente assim gerar mais receita financeira “spread”; 
b. Ampliação dos produtos oferecidos aos sócios, principalmente ao investidor; 

 
2. Valor mínimo por aplicação:  

a. R$ 300,00 (trezentos reais); 
 

3. Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGC oop:  
a. A Cooperativa dispõe do FGCoop, que dá garantia de até R$ 250.000,00 por aplicador (CPF) em caso de liquidação da 

cooperativa; 
 

4. Formação da taxa aos aplicadores, rendimento e trib utação da aplicação:  
a.  A taxa será definida pela Diretoria que aplicará sobre o CDI – Certificado de Depósitos Interbancários mensal, % para formação 

das taxas nominais brutas sempre PRÉ-FIXADAS para os prazos definidos. A maior taxa será limitada a 145% do CDI; 
b. A tributação será conforme a legislação vigente, sendo que será aplicada sobre o rendimento, alíquota de retenção à Receita 

Federal do Brasil; 
c. O rendimento será incorporado ao valor investido somente na data do vencimento da aplicação; 
d. Não há rendimento proporcional aos dias aplicados, caso haja resgate antes da data do vencimento da aplicação; 
e. A Diretoria reserva o direito de modificar as taxas para os novos aplicadores, a qualquer momento, conforme a necessidade de 

captação de recursos e garante as taxas dos contratos realizados até a data do vencimento; 



 
5. Resgate da Aplicação dentro do prazo: 

a. Para efetivação do resgate, o aplicador deverá avisar por escrito ou meio eletrônico a CoopBMC pelo menos 2 dias antes do 
vencimento;  
 

6. Resgate fora do prazo:  
a. Para efetivação do resgate, o aplicador deverá avisar por escrito ou meio eletrônico a CoopBMC pelo menos 2 dias antes do 

resgate total ou parcial; 
b. O resgate poderá ser total ou parcial, sendo que começará novo período da aplicação em caso de reaplicação de parte do saldo 

resgatado; 
c. O resgate será efetuado em conta-corrente do associado ou em cheque nominal ao mesmo. 

 
7. Carência para a 1ª aplicação financeira:  

a. A partir da data da Admissão na Sociedade; 
b. Será elaborado contrato e/ou recibo na primeira aplicação e nas demais somente recibos informativos. 

 
8. Informe de Rendimento e Imposto de Renda Retido na Fonte: 

a. Anualmente, o associado deverá solicitar e receber o informe de rendimento do IRRF para fins de declaração de ajuste 
anual da PF; 

 
9. Tabela de Informação Geral: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Prazo:As 
a. De 30 até 390 dias; 

 

MODALIDADE TAXA NOMINAL 
PRATICADA 

APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS PÚBLICO ALVO  FORMA DE 

APLICAÇÃO 
REAPLICAÇÃO 
AUTOMÁTICA 

CAPTAÇÃO DE 
DEPÓSITO A 

PRAZO 
% sobre o CDI mensal 

Máximo de 30% na 
Centralização 

financeira; 
Máximo de 70% nas 

operações de 
crédito 

Associados  

Por transferência 
bancaria em 

conta corrente 
ou cheque 

próprio 

Sim, pelo mesmo prazo 
aplicado anteriormente. 



11.  Tipo de remuneração:  
a. Pré-fixada  

 
 
 
 

Obs: A Diretoria se reserva o direito de suspender, cancelar ou alterar as normas vigentes de captação, conforme necessidade da Cooperativa. 
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