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1 OBJETIVOS 

A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento ao Terrorismo - PLD/FT, tem como objetivo mitigar o risco de imagem, 

legal e reputacional da Sulcredi Ouro e atender a circular 3.978/2020 para dispor sobre 

os procedimentos e controles internos a serem adotados pela cooperativa, e ainda o 

que tange a circular 4.001/2020 que dispõe sobre as operações e situações que 

podem ser configuradas como crimes de lavagem ou ocultações de bens, direitos e 

valores. 

É obrigação da cooperativa, estabelecer orientações e definições, visando 

prevenir ou detectar operações transacionadas através da instituição e que possam 

apresentar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas. 

Paralelo a esta política, a instituição mantém ainda, o Manual Operacional de 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo - 

PLD/FT, documento específico, que normatiza a operacionalização das atividades 

relacionadas.  

 

2 DIRETRIZES  

A seguir algumas definições de procedimentos e avaliações internas para se 

precaver ou inibir da prática de lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo 

dentro da instituição: 

• Adotar normas e procedimentos internos que possibilite a implantação de controles 

de gerenciamento e de mitigação de riscos; 

• Definir parâmetros de análises considerando os perfis de riscos dos clientes, da 

instituição, das operações, das transações, dos produtos e serviços, além das 

atividades exercidas pelos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços 

terceirizados;  

• Aferir a probabilidade de ocorrência de impactos financeiros, jurídico e reputacional 

e socioambiental para a instituição; 

• Adotar procedimentos de registro de transações, operações e serviços financeiros, 

que contemplem a identificação da origem e destino dos recursos, de modo a 

permitir o monitoramento de Riscos referente a PLD/FT; 

• Adotar procedimentos de análise e comunicação de situações suspeitas 

direcionados pelo enquadramento disponível na legislação vigente, visando a 
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assertividade da comunicação ao COAF (Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras) e estrito cumprimento da circular 4.001/2020; 

• Adotar procedimentos de avaliação de novos produtos e serviços que contenham 

análise prévia e específica sobre os riscos e fragilidades a eles relacionados, 

inclusive a utilização de novas tecnologias, prevendo medidas mitigatórias 

referente a PLD/FT; 

• Adotar procedimentos e disposições investigatórias e processuais, conforme 

práticas previstas na Lei n° 13.260/2016 no que tange o art. 2. 

• Promover e disponibilizar treinamentos acerca do tema de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLD/FT, de alguma 

forma que possibilite disseminar a cultura e atenda as exigências legais descritas 

na circular 3.978/2020; 

• A identidade dos denunciantes de atos suspeitos a PLD/FT, seja eles clientes, 

empregados ou dirigentes da cooperativa, serão preservadas.   

 

3 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

As responsabilidades dos integrantes da instituição são:  

• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Fornecer condições para que a direção e 

equipe operacional, possa identificar as operações com indícios de Lavagem de 

Dinheiro ou financiamento ao terrorismo para tomada de providências. Auxiliar e 

cobrar a equipe, em relação a manutenção do bom relacionamento com os 

cooperados, de modo que se permita melhor conhece-lo; fazer com que todos 

cumpram esta política, objetivando reduzir riscos para a cooperativa e seus 

gestores. 

• DIRETORES LIBERADOS: Manter o Conselho de Administração informado acerca 

dos procedimentos adotados em relação aos indícios de Lavagem de dinheiro ou 

financiamento ao terrorismo e responder pelo cumprimento desta Política; quando 

nas ocorrências de indícios de lavagem de dinheiro, analisar caso a caso e orientar 

a equipe operacional, quando necessário. Quando da existência da diretoria 

executiva, estes atenderão e se reportarão aos diretores estatutários e por 

consequência ao Conselho de Administração. 

• DIRETOR RESPONSÁVEL: Registrado no UNICAD, este delibera sobre esta 

política, que deve responder ao Conselho de Administração quando não houver 
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cumprimento das diretrizes estabelecidas, como por exemplo, a não comunicação 

de operações obrigatórias ou operações suspeitas. 

• CONSELHO FISCAL: Fiscalizar o cumprimento da aplicação desta Política e 

orientar em caso de descumprimento, seja de equipe de colaboradores ou direção 

nomeada estatutariamente ou direção executiva, esta segunda quando houver. 

• COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS:  Informar ao órgão competente, as 

operações ocorridas acima de R$ 50.000,00, seja, provisionamento, saque, 

depósito em espécie ou recarga de cartão pré-pago. Informar ao órgão competente, 

as operações com características de lavagem de dinheiro ou financiamento ao 

terrorismo, independentemente do valor; quando a comunicação não é de 

responsabilidade direta do operador de caixa, este tem a incumbência de informar 

o responsável para proceder a comunicação imediatamente, ou então no máximo 

em 24 horas de sua ocorrência. O responsável direto pela comunicação deverá 

certificar-se de que todas as informações obrigatórias estão sendo comunicadas 

tempestivamente. 

• COLABORADORES: Coletar, verificar e validar as informações cadastrais do 

cliente no que tange a comprovação dos documentos. Os quais devem ser originais 

ou cópias autenticadas em cartório, estar legíveis e em perfeito estado de 

conservação, onde o colaborador deve verificar a veracidade dos documentos para 

constatar se há indícios de fraude. Além disso, os colaboradores devem informar 

ao seu superior e à área do monitoramento, quando se nota prática por um ou mais 

cooperados, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 

cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a 

perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. 

• FORNECEDORES, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇO 

TERCEIRIZADO: Garantir que os trabalhos estejam adequadamente sendo 

desenvolvidos, garantindo a resolução de eventuais falhas no menor tempo de 

resposta possível. Seguir as diretrizes básicas corporativas visando preservar a 

disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade das informações. 

 

4 SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

A Sulcredi Ouro determina que os seus colaboradores, dirigentes, 

fornecedores, parceiros e prestadores de serviço terceirizado, mantenham o cadastro 
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atualizado, informando patrimônio, renda, inclusive as oriundas de atividades não 

relacionadas à cooperativa.  

• COLABORADORES: De forma periódica a área responsável deverá realizar análise 

conforme o item 7 do Manual Operacional de Prevenção e Combate à Lavagem de 

Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT, do que trata sobre KYE. 

Quando tratar da contratação de novos colaboradores, a cooperativa através de 

seus gestores, além de efetuar análise curricular, deverá efetuar análises 

financeiras de restrições, na ocorrência destes, caberá aos gestores, buscarem 

inteirar-se da origem ou destino da operação, esclarecendo quaisquer dúvidas 

existentes e mantendo arquivado documentos que comprovem tais análises, 

através de dossiês.  

• DIRETORES LIBERADOS: A área responsável deverá fazer a verificação das 

movimentações do Senhor Presidente, do Vice Presidente e do Diretor-Secretário, 

avaliando a situação financeira especialmente quando se tratar de movimentações 

atípicas as atividades desenvolvidas, seja por valores significativos ou então 

operações suspeitas.  

• FORNECEDORES, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇO 

TERCEIRIZADO: Submetem-se aos procedimentos de coleta, verificação, 

validação e atualização de informações cadastral periodicamente, além das 

análises necessárias conforme o Manual Operacional de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT no item 7 no 

que trata sobre KYP e KYS. 

• TREINAMENTOS: A Sulcredi Ouro, com objetivo de atender a circular 3.978/2020 

e com auxílio de assessoria contratada, disponibiliza anualmente (ou quando 

houverem alterações significativas em normativos) a seus colaboradores, diretores, 

estagiários, conselheiros de administração e conselheiros fiscais, treinamento 

voltado à PLD/FT.  

É válido ressaltar que o relacionamento com os colaboradores, dirigentes, 

parceiro ou fornecedor ou prestador de serviço pode ser interrompido quando for 

identificada possível vinculação a práticas de lavagem de dinheiro e/ ou financiamento 

ao terrorismo ou descumprimentos normativos ou de cláusulas contratuais que 

propiciem a PLD/FT, a LGPD e ao Risco Socioambiental.  
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5 COLETA E REGISTRO  

A fim de minimizar os riscos de ocorrências de Lavagem de Dinheiro ou 

Financiamento ao Terrorismo dentro da instituição, ao associar-se ou quando for 

realizado atualizações cadastrais o cooperado deverá assinar uma ficha cadastral, 

contendo informações que permitam conhecer e mensurar o risco quando utilizados 

os serviços da cooperativa, além de trazer para a cooperativa documentos 

comprobatórios conforme item 4 do Manual Operacional de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT. 

A ficha cadastral além de assinada pelo associado, é assinada pelo colaborador 

responsável pelo cadastro e pelo Conselho de Administração, atestando a veracidade 

das informações. 

Além do exposto, mantém a cooperativa a Política de Conheça seu Cliente, 

onde estabelece critérios de cadastramento, atualizações cadastrais, bem como 

documentações necessárias e pertinentes a melhor conhecer seus associados, 

colaboradores, fornecedores, parceiros e prestadores de serviço terceirizado. 

Para os colaboradores devem ser seguidos os mesmos conjuntos de regras, 

procedimentos e controles adotados para seleção e acompanhamento da situação 

econômico-financeira e idoneidade, visando evitar vínculo com pessoas envolvidas 

em atos ilícitos. Caso seja identificado alguma atipicidade a área de Recursos 

Humanos deverá submeter para análise do Setor de Risco e PLD/FT. 

 

6 GOVERNANÇA  

A governança da instituição, com intuito de assegurar o cumprimento desta 

política, mantém informado formalmente o Banco Central do Brasil o diretor 

responsável através de cadastro no UNICAD, pelo cumprimento da circular 

3.978/2020. Observa-se que a norma diz ainda que, o diretor responsável poderá 

desempenhar outras funções dentro da cooperativa, desde que não haja conflito de 

interesses.  

 

7 AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO  

A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 

ao Terrorismo – PLD/FT, é formalizada pelos níveis de riscos das operações e 

transações realizadas, e de seus produtos e serviços oferecidos.  
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As análises de riscos são voltadas de acordo com o perfil de cada colaborador, 

fornecedores, parceiros e prestadores de serviço terceirizado, da diretoria, dos 

associados, descrito no Manual Operacional de Prevenção e Combate à Lavagem de 

Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo - PLD/FT no item 7, com análises 

individuais de cada associado, colaborador e fornecedores, parceiros e prestadores 

de serviço terceirizado, com a especificidade de atuação deste dentro da cooperativa 

através de suas operações e transações realizadas. De modo complementar, é 

analisado o CPF ou CNPJ como um todo, para avaliação interna de risco, no qual foi 

estipulado internamente o CRC (Controle de Risco de Crédito). 

 

Quadro 01: Peso de CRC  

CRC (Controle de Risco de Crédito) 

TIPO DE CONTROLE TIPO DE RISCO 

MENOR 
Risco 1: Baixo 

Risco 2: Médio-Baixo 

INTERMEDIÁRIO Risco 3: Médio 

MAIOR 
Risco 4: Médio-Alto 

Risco 5: Alto 

Fonte: Sulcredi Ouro 

 

 Esta análise é feita de forma numeral (1 a 5), 1 para menor risco, que deve ser 

realizados controles simplificados e 5 para maior risco, quando se trata de mitigação 

reforçada. 

A seguir a definição de cada nível de riscos: 

• RISCO 1 – BAIXO: Associados, cujas fontes de recursos podem ser facilmente 

identificadas e cujas transações financeiras apresentam um volume menor e estão 

de acordo com respectivos perfis. São exemplos de associados de baixo risco: 

assalariados com estruturas salariais bem definidas, estudantes, donas de casa, 

aposentados, pensionistas, agricultores.  

• RISCO 2 – MÉDIO-BAIXO: A atualização cadastral dos associados classificados 

como médio-baixo risco deve ser efetuada em prazo não superior a seis meses, no 

caso de alguma necessidade específica. A critério do Conglomerado Econômico, 

poderá ser adotado uma diligência simplificada para essa categoria de risco, com 

procedimentos diferenciados para a verificação e validação de informações.  

• RISCO 3 – MÉDIO: Associados cujo risco inerente é mais elevado devido ao seu 

histórico, natureza e localização da atividade, país de origem, local de residência, 

fontes de recursos, etc. São exemplos de clientes classificados como médio risco: 
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clientes classificados como Pessoas Expostas Politicamente (PEP’s), seus 

familiares ou relacionados, associados residentes ou com atividades em região de 

fronteiras, clientes PJ que tenham em seu quadro um PEP, independente do 

percentual de participação. A atualização cadastral deve ser efetuada no mínimo a 

cada ano, ou em período menor, caso de alguma necessidade específica. 

• RISCO 4 – MÉDIO-ALTO: Associados cujo risco inerente é médio-alto devido à 

atuação em ramos de atividades considerados críticos pelos órgãos reguladores ou 

na avaliação interna de risco da instituição, devido ao histórico de alertas de 

situações ou operações atípicas. São exemplos de clientes classificados como risco 

médio-alto: empresas e seus do ramo de armas, metais preciosos, arte, entidades 

sem fins lucrativos, transportes, comércio atacadista e varejista de mercadorias em 

geral, entre outros. 

• RISCO 5 – ALTO: Associados cujo risco alto deve ser devido à exposição ao risco 

reputacional para o Conglomerado, extensivo ao início ou manutenção de 

relacionamento com o cliente, a que se somam clientes inseridos em listas 

restritivas, e onde haja proibição de relação comercial por órgãos reguladores ou 

política interna. E ainda aos associados PJ que possuem CNAE de : Coleta de 

resíduos perigosos, Recuperação de materiais,  Comércio varejista de joias e 

relógios, Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), Comércio varejista 

de artigos usados Comércio varejista de outros produtos novos não especificados 

anteriormente, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio 

varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de objetos de arte, 

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 

estimação, Comércio varejista, Comércio varejista de armas e munições, Crédito 

imobiliário, Sociedades de fomento mercantil – factoring, Cartórios, Atividades de 

contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária, Agências de viagens e 

operadores turísticos, Atividades de transporte de valores, Administração pública 

em geral, Atividades de exploração de jogos de azar e apostas, Atividades de 

organizações sindicais, Atividades de organizações políticas, entre outros que a 

instituição verificar a necessidade.  

Em casos de sócios em que contemplem Risco CRC 5, e que podem impactar 

na reputação da instituição aumentando o risco, é dado tratamento diferenciado, onde 

é feita avaliação mais rigorosa no momento de liberações de novos produtos e 
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serviços, até inibindo novas liberações de créditos para este associado ou 

conglomerado.  

As classificações inerentes apresentadas, aplicam-se aos associados, aos 

colaboradores, diretores e parceiros ou prestadores de serviços terceirizados. 

Sobre classificação atribuída aos produtos e serviços corresponde os níveis: 

alto, médio e baixo, dependendo das variáveis identificadas, seguindo os critérios de 

quantidade de contratações e liberações, volume financeiro estimado das operações, 

produtos com complexidade ou estrutura incomum ou sem fundamento econômico; 

produtos ou serviços que facilitem a transferência de recursos por meio de operações. 

Segue no quadro 02 os produtos e serviços com suas classificações de riscos: 

 

Quadro 02: Peso de CRPS 

CRPS (Controle de Risco de Produtos e Serviços) 

TIPO DE CONTROLE TIPO DE RISCO 

BAIXO 

Boleto bancário, Recebimentos de benefícios 
para aposentados, Recebimentos de créditos de 
produção, Sulcredi Invest, Maquininha de Cartão. 

MÉDIO 

Aplicações Financeiras, Recebimento de títulos, 
Cheque Especial, Linhas de créditos para pessoa 
física, Recursos oficiais e Modalidades de 
empréstimo com indexadores. 

ALTO 
Cartão de crédito, Financiamento de Veículos, 
Capital de giro, Desconto de Cheques, Aplicativo 
e Internet Banking. 

Fonte: Sulcredi Ouro 

 

Todas as avaliações efetuadas são através de amostragens, das quais ficarão 

documentada e arquivada nas dependências da Sulcredi Ouro. Quando necessário é 

encaminhado ao Conselho de Administração para tomadas de providencias quando 

cabível. Ainda, a partir das informações analisadas durante o período, será emitido 

relatório anual com as análises efetuadas, aprovada pelo diretor da área e 

encaminhado para a ciência do Conselho de Administração.  

 
8 AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE 

Todas as análises acerca de operações que possam configurar lavagem de 

dinheiro ou financiamento ao terrorismo, serão formalizadas em documento 

específico, conduzido e elaborado pelo responsável da função. 

Cada análise terá dossiê e ao final do exercício será utilizado para elaboração 

do relatório que menciona a norma em seu art. 62 da circular 3.978/2020.  
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9 RELATÓRIO E PLANO DE AÇÃO 

Com o objetivo de atender a circular 3.978/2020 no art. 63, a instituição em seu 

Manual Operacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento ao Terrorismo – PLD/FT estará descrevendo as coordenadas para 

aplicabilidade da elaboração do referido relatório e seu respectivo plano de ação. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo a cumprir o art. 7º da circular 3.978/2020, esta Política de PLD/FT, 

será aprovada pelo Conselho de Administração da Sulcredi Ouro e será atualizada 

sempre que houver necessidade. 

Esta política deverá ser publicada nos canais oficiais da Cooperativa após à 

aprovação pelo Conselho de Administração. A mesma destina-se a todos os diretores, 

conselheiros de administração e conselheiros fiscais, colaboradores, estagiários, 

parceiros, associados e prestadores de serviços terceirizados. 

 

Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 
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