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1. Introdução 
O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa 

agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um 
pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar em conformidade com leis e 
regulamentos externos e internos. Compliance é a maneira de garantir que a 
gestão e equipe sigam as normas vigentes, respeitando o compromisso com a 
ética e a verdade. 

A política de Conformidade/Compliance, institui os objetivos, o escopo da 
função, as responsabilidades, estrutura da organização, e demais orientações 
que visam estabelecer procedimentos de prevenção e detecção de possíveis 
desconformidades existentes na instituição. 

A política será revisada minunciosamente de forma anual, prevendo sempre 
melhorias e adequações, ou então, quando houver mudanças relevantes na 
instituição ou nos normativos disponibilizados pelo órgão regulador. 
 

2. Destinatários/Abrangência 
A referida política, destina-se aos a todos os níveis desta organização, seja, 

dirigentes, funcionários, estagiários, menor aprendiz, bem como prestadores de 
serviços terceirizados com relevância e associados, possibilitando que estes 
possam desenvolver as atividades de acordo com as determinações, normativas 
e diretrizes estabelecidas.  

 

3. Divulgação Interna desta Política 
A Sulcredi Ouro, visando adequação da resolução 4.595/2017, além de 

melhor transparecer e dar a ciência desta política a seus funcionários, 
conselheiros e demais usuários, estabelece que a partir da aprovação desta 
política, pelo Conselho de Administração, a mesma será disponibilizada para que 
todos procedam a leitura e tomem ciência das diretrizes aqui descritas. 

Para funcionários que ingressarem na cooperativa, independentemente 
do período, será feita a disponibilização desta Política de forma imediata a sua 
contratação. 

Salienta-se que após divulgada, é obrigação dos usuários conhecer e praticar 
as diretrizes estabelecidas pela Sulcredi Ouro. 
OBS: A Política de Compliance, será disponibilizada e/ou divulgada 
eletronicamente, através de e-mail, fisicamente ou via site (internamente), ou de 
outro modo, a critério da cooperativa. 
 

4. Arquivamento de documentos relacionados ao compliance 
A documentação relacionada ao compliance, seja a política aprovada pelo 

Conselho de Administração da cooperativa, seja relatório de conformidade 
anual, bem como demais documentos que relacionados que houverem, ficarão 
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arquivados na instituição e a disposição do Banco Central do Brasil, pelo período 
estipulado na Resolução 4.595/2017, ou seja, 5 anos. 

5. Aprovação da Política pelo Conselho de Administração  
As alterações e melhorias ocorridas nesta Política, serão remetidas ao 

Conselho de Administração da Sulcredi Ouro, para validações e aprovação da 
mesma, sendo posteriormente disponibilizada a todos os usuários.  

  
OBS: A Política de Compliance já possui aprovação da AGO com data de 
16/03/2018. 
 

6. De acordo com a Resolução 4.595/2017, a política deve definir no 
mínimo: 
 
6.1 Objetivos Específicos da Política  

Visando atender com maior eficiência os padrões de conformidade 
estabelecidas pelo órgão regulador – Bacen, especialmente a Resolução 
4.595/2017, a presente política da Sulcredi Ouro, tem como objetivo, determinar 
algumas diretrizes norteadoras como: 
 Definir a estrutura interna de acompanhamento do Risco de 

Conformidade /Compliance; 
 Definir as atividades dos responsáveis pela execução e acompanhamento 

da Política de Conformidade /Compliance;  
 Estabelecer critérios de acompanhamento e atuação dos responsáveis, 

bem como instruir quanto a importância de conhecimento e execução das 
ações para atender a legislação. 

Entretanto, além da resolução citada, objetiva-se atender todos os demais 
normativos internos elaborados e estabelecidos pela Sulcredi Ouro. 
 

6.2 Divisão clara das responsabilidades, das pessoas envolvidas na 
função de conformidade, de modo a evitar possíveis conflitos de 
interesses, principalmente com as áreas de negócios da instituição. Deste 
modo a função de compliance, deverá atuar de forma independente ás 
demais atividades da cooperativa. Como atuação padrão, a cooperativa 
determina de forma clara e objetiva as funções como segue: 

 AGO/AGE/Associado: Responsável por aprovar a referida política na 
Assembleia. Ainda, tem a responsabilidade por deliberar obrigatoriamente 
uma vez ao ano, prestação de contas, destinação de sobras ou perdas 
apuradas, eleição dos componentes de administração e fiscal, fixação de 
honorários dos membros estatutários, além de aprovar as políticas, 
manuais e demais demandas ocorridas em caráter decisório; A AGE, tem 
competência exclusiva para deliberar, reforma estatutária, fusão, 
incorporação ou desmembramento, mudança do objeto da sociedade, 
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dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes e contas 
do liquidante; 

 Conselho de Administração: Conforme o estatuto deverá o conselho de 
administração:  

I. Aderir, alienar bens imóveis, conforme estabelecido em assembleia geral; 
II. Deliberar sobre admissão, demissão ou exclusão de associados;  

III. Contratar serviços de auditoria independente;  
IV. Contrair, transigir, liberar operações em nome da cooperativa, delegando 

poderes ao presidente, vice-presidente ou secretário; 
V.  Estabelecer normas de controle das operações, verificando o 

desenvolvimento geral da cooperativa em seu estado financeiro-
econômico, através de balancetes e contabilidade;  

VI. Formular plano de trabalho anual com seus respectivos orçamentos; 
Cumprir o regulamento do Conselho de Administração (quando houver); 

VII. Convocar assembleia geral, e também receber novas competências e 
atribuições; 

Cabe ainda, deliberar e aprovar a Política de Conformidade/Compliance, 
avaliar, o resultado do trabalho apresentado e manifestar‐se expressamente 
sobre os relatórios e comunicados emitidos pela área de 
Conformidade/Compliance e assegurar a implementação de ações para 
tempestiva correção das deficiências. 

Ainda, de modo complementar a resolução, o Conselho de Administração de 
deve: 

*Assegurar, adequada gestão da política de Conformidade/Compliance da 
cooperativa; 
*Assegurar a efetividade e a continuidade da política de 
Conformidade/Compliance; 
*Assegurar a comunicação da política de conformidade/compliance, a 
todos os empregados e prestadores de serviços terceirizados relevantes; 
*Assegurar a disseminação dos padrões de integridade e conduta ética 
como parte da cultura da instituição; 
*Garantir que as medidas corretivas sejam tomadas em caso de 
constatação de falhas; 
*Prover meios necessários para que as atividades relacionadas a função 
de conformidade /compliance sejam exercidas adequadamente nos termos 
da resolução 4.595/2017. 
 Presidente: Dentre outras, são atribuições do presidente da Sulcredi 

Ouro:  
I. Supervisionar a administração e atividades em geral da cooperativa, 

juntamente com o secretário e demais conselheiros; 
II. Convocar e pedir reuniões do conselho de administração e assembleias 

quando for o caso;  
III. Representar a cooperativa ativamente ou passivamente em juízo ou fora 

dele;  
IV. Apresentar assembleia documentos;  
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V. Assinar em conjunto com o vice-presidente, ou secretário documentos 
relacionados a balancetes, contratos de créditos, aditivos, cédulas rurais, 
dentre outros;  

VI. Aplicar penalidades que forem deliberadas pelo conselho de 
administração ou pelas assembleias gerais;  

VII. Outras atribuições previstas em regimento interno (quando houver) e ou 
que o conselho de administração lhe conferir a responsabilidade. 
 Vice-Presidente: Conforme estabelecido em estatuto, e dentre outras, 

são atribuições do vice-presidente: 
I. Substituir o presidente em seus impedimentos eventuais; 

II. Comandar e coordenar todos os serviços administrativos da cooperativa;  
III. Responsabilizar-se pelos serviços atinentes ao cadastro, contabilidade 

e estatísticas;  
IV. Assinar em conjunto com o presidente ou com o secretário, todos os 

documentos necessários em consonância com o regimento interno (se 
houver) e de acordo com a delegação de autoridade que lhe for 
estabelecida e aprovada pelo conselho de administração;  

V. Formular em conjunto com o secretário os orçamentos anuais para 
apreciação do conselho de administração. 

 Secretário: Dentre demais atribuições, cabe ao secretário:  
I. Substituir o vice-presidente em seus impedimentos eventuais;  

II. Coordenar todos os setores de crédito ativo e passivo da cooperativa;  
III. Deferir dento dos limites que forem fixados pelo conselho de 

administração para sua alçada as suas operações de crédito rural e de 
crédito geral da cooperativa;  

IV. Responsabilizar-se pelo treinamento dos operadores de crédito rural, 
assistentes e assessores técnicos a nível de carteira;  

V. Fazer cumprir todas as instruções emanadas das autoridades 
monetárias, bem como os preceitos legais e normativos atinentes á 
prática de crédito especializado a sua política inclusive a fiscalização dos 
imóveis beneficiados pelo crédito rural e ao controle da sua aplicação; 

VI.  Formular anualmente, em conjunto com o vice-presidente, os 
orçamentos para apreciação do conselho de administração;  

VII. Assinar em conjunto com o presidente todos os documentos 
relacionados. 

 Diretoria: Responder ao Conselho de Administração quando não houver 
cumprimento das diretrizes estabelecidas, manter o Conselho de 
Administração informado acerca dos procedimentos adotados em 
relação ao compliance, é responsável pela deliberação das ações e 
medidas propostas no sentido de constituir a estrutura adequada para a 
gestão de conformidade/compliance com o normativo vigente. Deve 
assegurar a independência da estrutura de conformidade/compliance, 
com alocação de equipe suficiente e capacitada, com condições de 
trabalho compatíveis com a natureza e a complexidade dos negócios da 
Sulcredi Ouro. Ainda, o Diretor responsável pelo compliance, será 
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responsável pelo recebimento do relatório e acompanhamento das 
ações necessárias para resolução das inconformidades apresentadas. 
 Conselho Fiscal: Fiscalizar, e averiguar a aplicação e cumprimento 

desta política, seja pelo Conselho de administração, diretoria e 
equipe técnica. 

 Equipe Técnica – responsável pela função de 
Conformidade/Compliance: O departamento de Compliance, 
dentre outras atribuições, é o responsável por zelar pelo 
cumprimento da lei e de todas as normas e regulamentos 
(internos ou externos) que pautam as atividades diárias da 
Sulcredi Ouro. Os responsáveis pela atividade, terão capacitação 
técnica suficiente para identificar, analisar, relatar e propor aos 
gestores, correções aos possíveis descumprimentos dos 
normativos.  

Parágrafo Único: visando adequações, inclusões, implantação do processo de 
compliance, ou melhorias e, havendo necessidade de corpo técnico, a 
cooperativa poderá contratar especialistas terceirizadas para execução da 
atividade. 
 

6.3    Alocação de pessoal em quantidade suficiente, adequadamente 
treinado e com experiência necessária para o exercício das atividades 
relacionadas à função de conformidade; 
6.4 Posição, na estrutura organizacional da instituição, da unidade 
específica responsável pela função de conformidade, quando constituída; 
6.5 As medidas necessárias, para garantir independência e 
adequada autoridade aos responsáveis por atividades relacionadas à 
função de conformidade na instituição; 
6.6 A alocação de recursos suficientes, para o desempenho das 
atividades relacionadas à função de conformidade; 
6.7 O livre acesso dos responsáveis por atividades relacionadas à 
função de conformidade às informações necessárias para o exercício de 
suas atribuições; 
6.8 Os canais de comunicação com a diretoria, com o conselho de 
administração e com o comitê de auditoria, quando constituído, 
necessários para o relato dos resultados decorrentes das atividades 
relacionadas à função de conformidade, de possíveis irregularidades ou 
falhas identificadas; e 
6.9 Os procedimentos para a coordenação das atividades relativas 
à função de conformidade com funções de gerenciamento de risco e com 
a auditoria interna. 
6.10 Escopo da Função de Conformidade/Compliance – 
Responsável: Efetuar análises das atividades desenvolvidas pela 
instituição, onde caberá efetuar na forma de amostragem, em que será 



 

Cooperativa de Crédito Rural de Ouro  
Sulcredi/Ouro 

CNPJ:07.853.842/0001-35 
NIRE: 424.000.201-78 

 
 

Classificação da Informação: Pública 

 

definida em escopo específico da atividade (planilha com 
questionamentos exclusivos para a função) e  contemplando o que 
determina a Resolução 4.595/2017, onde os responsáveis pela execução 
das atividades relacionadas a função de conformidade, 
independentemente da existência de unidade específica na estrutura 
organizacional da instituição, devem: 
 Testar e avaliar a aderência da instituição ao arcabouço legal, à 

regulamentação infra legal, às recomendações dos órgãos de 
supervisão e, quando aplicáveis, aos códigos de ética e de conduta; 

 Prestar suporte ao conselho de administração e à diretoria da 
instituição a respeito da observância e da correta aplicação das 
atividades de conformidade (compliance); 

 Auxiliar na informação e na capacitação de todos os empregados 
e dos prestadores de serviços terceirizados relevantes, em assuntos 
relativos à conformidade;  

 Revisar e acompanhar a solução dos pontos levantados no 
relatório de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares 
elaborado pelo auditor independente; 

 Elaborar relatório, com periodicidade mínima anual contendo o 
sumário das atividades relacionadas à função de conformidade, suas 
principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela 
administração da cooperativa; 

 Relatar sistemática e tempestivamente os resultados das 
atividades relacionadas à função de conformidade ao Conselho de 
Administração. 

 
Ainda, de acordo com a resolução 4.595/2017, art. 8º, a política de 

remuneração dos responsáveis pelo desempenho da função de 
conformidade/compliance, deve ser determinada independentemente do 
desempenho das áreas de negócios, de forma a não gerar conflito de interesses.  

 
7. Elaboração de Relatório Anual  

O Relatório de compliance, deve ser elaborado em consonância com a 
Resolução 4.595/17, contendo sumário dos resultados das atividades 
relacionadas à função de conformidade, suas principais conclusões, 
recomendações a respeito de eventuais não conformidades com o 
estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas e manifestação 
dos responsáveis pela não conformidade, e, providências tomadas pela 
Administração da Cooperativa. 
 
8. Principais pilares norteadores desta Política  

Com objetivo de garantir a efetividade da presente política e boas práticas de 
governança, a Sulcredi Ouro, de acordo com sua estrutura, adota minimamente 
os seguintes pilares de conformidade/compliance. 
 Suporte a alta administração; 
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 Avaliação de riscos e controles; 
 Acompanhamento de elaboração, revisão, comunicação e divulgação de 

políticas e manuais internos; 
 Acompanhamento da auditoria interna e auditoria Cooperativa; 
 Disponibilização de treinamento para os envolvidos nas atividades; 
 Disponibilização de canal de denúncia – Através do tel. 0800 020 2875 e 

ainda através de endereço de e-mail: ouvidoria@sulcredi.com.br; 
 Acompanhamento dos processos internos; 
 Acompanhamento de leis e demais regulamentações aplicáveis; 
 Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; 
 Contratação de profissionais terceirizados quando necessário. 
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Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 
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