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1. Conceito 
Governança corporativa é um conjunto de processos, entre elas, políticas, 

regulamentos internos, externos e leis, que norteiam a forma em que a 
organização é administrada. É o sistema onde as organizações são monitoradas 
e dirigidas, envolvendo os sócios, conselho de administração, conselho fiscal, 
controles internos, diretoria executiva (quando se aplicar), órgãos de fiscalização 
como Bacen, equipe de funcionários, estagiários, auditoria Cooperativa, 
auditoria interna, parceiros, dentre outros. A governança mostra a direção em 
que a organização deve seguir para almejar os resultados esperados. 

 
2. Objetivos da Política de Governança Corporativa 
Um dos principais objetivos da Governança Corporativa, é garantir a 

confiabilidade das operações efetuadas pela gestão na Sulcredi Ouro, bem como 
transmitir transparência as atividades operacionalizadas, criando um conjunto de 
mecanismos para atuação de forma sólida, confiável e alinhado aos interesses 
dos envolvidos, seja sócio, prestador de serviços, fornecedores, funcionários, 
estagiários, diretoria, auditoria interna, auditoria externa, parceiros e Banco 
Central do Brasil.  

A Governança, executada com qualificação, contribui e impacta 
positivamente para que o desenvolvimento tanto da instituição, quanto 
desenvolvimento econômico local, ocorra de forma saudável e com 
responsabilidade. 

 
3. Responsabilidades – Governança Corporativa 
Sinteticamente, citamos algumas das responsabilidades que estão 

estabelecidas no estatuto social e são atribuídas a Governança Corporativa da 
Sulcredi Ouro: 

I. Representatividade e participação; 
II. Direção estratégia, gestão executiva e fiscalização e controle; 

III. Aplicação de princípios de segregação de funções na administração; 
IV. Remuneração dos membros dos órgãos estatutários; 
V. Transparência, equidade, ética, educação cooperativista, 

responsabilidade corporativa e prestação de contas. 
 

Ainda, de acordo com a resolução 4434/2015, compete ao Conselho de 
Administração: 

a) Monitorar o cumprimento dos normativos estabelecidos pela instituição;  
b) Avaliar e monitorar a efetividade das ações implementadas; 
c) Análise das adequações relativas ao gerenciamento de riscos 

estabelecido; 
d) Avaliar os resultados das auditorias, identificar as deficiências 

apontadas e acompanhar a implementação das ações corretivas;   
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e) Participar e acompanhar a elaboração das políticas estabelecidas pelo 
Órgão Regulador – Bacen;  

f) Proporcionar a equipe de gestores e equipe técnica, condições de 
trabalho adequado, estimulando o empenho e responsabilidade de cada 
indivíduo.  

g) Transmitir segurança, transparência, tratamento igualitário a todos os 
usuários dos serviços da instituição. 

 
4. Abrangência da Política 
A referida política, destina-se aos a todos os níveis desta organização, seja, 

dirigentes, conselho de administração, conselho fiscal, funcionários, estagiários, 
menor aprendiz, postos de atendimento, cooperativa sede, bem como 
prestadores de serviços terceirizados com relevância, associados e parceiros. 
Devendo esta política ficar à disposição ainda do órgão regulador - Bacen.  

 

5. Vantagens de possuir Governança Corporativa na instituição 
Ter uma estrutura de governança corporativa atuante, auxilia a instituição a 

conquistar vantagem competitiva especialmente em um cenário de grandes 
desafios, a manter o crescimento de forma linear, possibilita melhorias no 
atendimento como um todo, ajuda a otimizar a estrutura de forma adequada, 
possibilita ainda promover capacitações necessárias para enfrentar 
concorrentes de forma saudável, além de potencializar a confiabilidade da 
gestão e instituição em frente aos usuários de seus produtos e serviços. 
 

6. Divulgação Interna desta Política  
A Sulcredi Ouro, objetivando a transparência e dar a ciência desta política a 

seus usuários, estabelece que a partir da aprovação pela AGO, a mesma ficará 
a disposição para que todos possam ter acesso e proceder leitura e tomarem 
ciência das diretrizes aqui estabelecidas. 

 
7. Tratativas acerca da Resolução 4434/2015 

Objetivando atender a resolução 4434/2015, em seu Art. 26 onde cita que: 
As cooperativas de crédito devem observar política de governança corporativa 
aprovada pela assembleia geral, que aborde os aspectos de representatividade 
e participação, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle, e 
que contemple a aplicação dos princípios de segregação de funções na 
administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, 
transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade 
corporativa e prestação de contas. Assim como os demais art. 28, 29, 30 e 31, 
apresentamos nesta política de Governança Corporativa, os direcionamentos 
estabelecidos pela Sulcredi Ouro. 
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OBS: O art. 27 da resolução 4434/2015, não se aplica a instituição, haja vista, 
que a mesma, não detém média dos ativos totais, nos três últimos exercícios 
sociais, igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), não 
se tornando obrigatória a implantação de diretoria executiva. 

 
7.1 Aspectos de representatividade e participação – O estatuto social da 
Sulcredi Ouro estabelece critérios claros e objetivos quanto aos aspectos de 
representatividade e participação de cada órgão existente na instituição, a saber: 
 AGO/AGE/Associado: AGO, 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, dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes 
e contas do liquidante. 

7.2 Aplicação dos princípios de segregação de funções na administração – 
Dentre as atividades executadas pelos envolvidos na Sulcredi Ouro, aderindo a 
resolução 4434/2015, bem como as atribuições descritas em seu estatuto social, 
com objetivo de evitar possíveis conflitos de interesses, dispondo de segregação 
das áreas de negócios da instituição, elenca-se a responsabilidade segregada 
de cada função dentro da administração da Sulcredi Ouro, onde: 
 Conselho de Administração: Conforme estatuto social, é composto por 

presidente, vice-presidente, secretário e seis conselheiros, onde dentre 
outras atribuições estabelecidas pela cooperativa, cabe ao Conselho de 
Administração:  

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

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

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

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

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

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

De acordo com o art. 28 da resolução 4434/2015, cabe ao Conselho de 
Administração as seguintes atribuições: 
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I. Fixar a orientação geral dos negócios da cooperativa de crédito;  
II. Indicar e destituir os diretores e fixar-lhes as atribuições, observadas as 

disposições contidas no estatuto;  
III. Fiscalizar a gestão dos diretores;  
IV. Examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da cooperativa de crédito;  
V. Solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, 

e quaisquer outros atos;  
VI. Convocar a assembleia geral;  

VII. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 
VIII. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto 

assim o exigir;  
IX. Autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do 

ativo não circulante e a constituição de ônus reais; e  
X. Escolher e destituir os auditores externos.  

Ou seja, deste modo, a Sulcredi Ouro está adequada ao normativo, haja vista, 
que as atribuições citadas na resolução, correspondem ao que estabelece o 
estatuto social da cooperativa. 

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

 
 Secretário: Compete ao secretário, de acordo com o estatuto social, as 

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

II. Coordenar todos os setores de crédito ativo e passivo da Cooperativa; 
III. Definir dentro dos limites que forem fixados pelo conselho de administração 

para sua alçada as operações de crédito rural e 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 a pratica de crédito 
especializado e sua política, inclusive a fiscalização dos imóveis 
beneficiados pelo crédito rural; 

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 
as atividades da cooperativa. 
 

 Conselho Fiscal: Conforme estabelecido em estatuto social da 
cooperativa, o conselho fiscal é composto por três membros efetivos e três 
membros suplentes, e dentre outras atribuições, compete:  

I. Exercer vigilância sobre as operações e atividades desenvolvidas pela 
cooperativa, inclusive, serviços e empréstimos;  

II. Examinar e apresentar a assembleia geral parecer sobre balanços, bem 
como cumprimento das normas exigidas pelas autoridades sobre os 
empréstimos rurais, contratados para assessora-los em suas obrigações 
estatutárias;  

III. Dar conhecimento ao Conselho de administração das conclusões de seus 
trabalhos, denunciando a assembleia ou autoridades, irregularidades caso 
constadas;  

IV. Convocar assembleia caso ocorra motivos graves e urgentes. 
 

De acordo com o art. 31 da resolução 4434/2015, deverá ao Conselho 
Fiscal:  

I - Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e 
verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;  

II - Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem 
submetidas à assembleia geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao 
desmembramento da cooperativa;  
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III - Analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela 
cooperativa;  

IV- Opinar sobre a regularidade das contas da administração e as 
demonstrações contábeis do exercício social, elaborando o respectivo 
parecer, que conterá, se for o caso, os votos dissidentes;  

V - Convocar os auditores internos e externos, sempre que preciso, para 
prestar informações necessárias ao desempenho de suas funções;  

VI - Convocar assembleia geral, por deliberação da maioria de seus 
membros, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes; e  

VII - Comunicar, por meio qualquer de seus membros, aos órgãos de 
administração, à assembleia geral e ao BCB, os erros materiais, fraudes 
ou crimes de que tomarem ciência, bem como a negativa da 
administração em fornecer-lhes informação ou documento. 

 
Reiteramos que a Sulcredi Ouro, está adequada a resolução, haja vista, as 

responsabilidades de seus gestores que estão estabelecidas em estatuto social 
e sua aplicabilidade diária, fazendo da cooperativa uma instituição sólida no 
mercado financeiro.  

 
7.3 Fiscalização e Controle – Objetivando além de atender a legislação e 
transmitir a transparência aos usuários dos produtos e serviços ofertados pela 
Sulcredi Ouro, mensalmente a instituição é fiscalizada pelo próprio Conselho 
Fiscal eleito e atuante, e também de forma anual são executados os trabalhos 
de auditoria interna, auditora cooperativa e auditoria das demonstrações 
contábeis, cujas atividades são exercidas por empresas de auditoria 
terceirizadas, onde:  
 Auditoria Externa: Conforme a resolução 4434/2015, em seu art. 43 que 

trata da auditoria externa: As cooperativas de crédito, na contratação de 
serviços de auditoria de demonstrações contábeis, devem certificar-se da 
observância da regulamentação em vigor sobre auditoria independente, 
especialmente da Resolução nº 3.198, de 27 de maio de 2004, no que não 
conflitar com esta Resolução.  

 § 1º A auditoria a que se refere este artigo pode ser realizada por auditor 
independente ou por entidade de auditoria cooperativa destinada à 
prestação de serviços de auditoria externa, constituída e integrada por 
cooperativas centrais de crédito e/ou por suas confederações. 

 § 2º Constatada a inobservância dos requisitos estabelecidos neste 
capítulo, os serviços de auditoria serão considerados sem efeito para o 
atendimento às normas emanadas do CMN e do BCB.  

 
Contudo, nesta mesma resolução 4434/2015, os demais artigos de 44 á 

46, trata-se da aplicabilidade da realização da auditoria externa nas cooperativas 
de crédito. A Sulcredi Ouro, tem como prática, a contratação de empresa 
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terceirizada e credenciada junto ao Bacen, para a execução de auditoria 
Cooperativa e auditoria das demonstrações contábeis. Anualmente, são 
solicitadas propostas de empresas credenciadas e contratada a que melhor se 
adequa ao porte da cooperativa. 

 
 Auditoria Interna: A Sulcredi Ouro, também visando atender a resolução 

4588/2017, que: Dispõe sobre a atividade de auditoria interna nas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.  

A instituição provém pela opção da contratação de empresa terceirizada para 
a realização dos trabalhos de auditoria interna e aplicando a transparência das 
atividades desenvolvidas pela cooperativa, todos os trabalhos resultantes, são 
mantidos a disposição dos associados que demandarem destes ou ainda, do 
Banco Central do Brasil – Bacen. 

 
7.4 Remuneração dos membros dos órgãos estatutários: O estatuto social da 

Sulcredi Ouro, trata sobre a remuneração dos membros estatutários, como 
incumbência da Assembleia Geral Ordinária, onde o associado tem o poder 
de decisão.  
 

7.5 Estatuto social: Em relação ao Art. 30, da resolução 4434/2015, o estatuto 
deve estabelecer as atribuições e os poderes de cada diretor ou membro do 
conselho de administração com função executiva, podendo estabelecer que 
determinadas decisões sejam tomadas em reunião colegiada.  

Conforme citado no decorrer desta política, a Sulcredi Ouro, adequada ao 
que cita a resolução, dispõe em seu estatuto social, critérios claramente 
estabelecidos para atuação da: Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral 
Extraordinária, atribuições, poderes, regras, período de mandato, competências 
e composição ao Conselho de Administração, Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e Conselheiros Fiscais (efetivos e suplentes). 

 
7.6 Transparência, equidade, ética, educação cooperativista, 
responsabilidade corporativa e prestação de contas – A governança 
Corporativa da Sulcredi Ouro, se torna mais sólida quando se apoia em pilares 
que fazem parte da própria cultura da cooperativa e das pessoas que fazem 
parte, dentre eles: 
 Transparência: É parte integrante das atividades executadas no dia a dia 

da cooperativa, pela equipe de gestores e funcionários, transmitindo 
clareza as partes interessadas; 

 Equidade: Trata-se de um atendimento igualitário para todos os usuários 
de produtos ou serviços da cooperativa, seja tomador de empréstimos, 
aplicadores ou demais esclarecimentos de direitos e deveres de cada 
interessado no negócio; 
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 Ética: Como um conjunto de princípios que norteiam a conduta humana, a 
Sulcredi Ouro, trabalha adotando a ética como princípio diário, no 
atendimento a seus usuários, bem como entre equipe de gestores e 
funcionários. 

 Educação cooperativista: A Sulcredi Ouro, busca constantemente 
disponibilizar a seus gestores e funcionários, treinamentos, visando a 
capacitação técnica e melhorias no desempenho das atividades 
executadas para com seus associados. 

 Responsabilidade Corporativa: Os envolvidos na governança, devem 
necessariamente ter uma visão macro e micro da região de atuação e da 
instituição, onde os possibilitará tomar as melhores decisões, no decorrer 
das atividades, especialmente em momentos de crises vivenciadas pela 
instituição.  

 Prestação de contas: A Sulcredi Ouro, através de Assembleia Geral, faz 
anualmente prestação de contas relacionada aos dados contábeis, gestão 
e conselho fiscal de forma concisa, clara e compreensível.  

 Aprovação da Política pela AGO e/ou AGE A presente política será 
aprovada pelo Conselho de Administração da cooperativa e também pela 
AGO, de acordo com o estabelecido na resolução 4434/2015.  

OBS: A data da aprovação pelo Conselho de Administração e número de ata 
será mencionada ao final desta política. 
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