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Ref.: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROLES 
INTERNOS PREPARADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL DE OURO – SULCREDI OURO 
  
 
Para fins de auditoria de balanço, descrevemos a seguir os aspectos relativos aos 
Controles Internos desta Sulcredi Ouro:  
  
 
I – Processo de Identificação e Avaliação dos Riscos  
  
Risco de Crédito: A cooperativa atualmente realiza o monitoramento dos riscos de 
crédito por meio de análise de rating dos devedores com saldo igual ou superior a 
R$ 50.000,00 e com valores inferiores de acordo com a Resolução 2682/99 do 
Banco Central do Brasil. A análise dos empréstimos é feita de acordo com o 
Regimento do Comitê de Crédito e análise das renegociações de acordo com o 
Manual de Recuperação de Crédito além de monitoramento e acompanhamento de 
acordo com o Manual de Gerenciamento de Riscos. 
A Sulcredi Ouro utiliza-se de ferramenta automatizada, denominada “Coopcred” 
para o gerenciamento e deliberação dos processos de crédito. Esta ferramenta 
permite que os históricos das deliberações de crédito de cada cooperado fiquem 
armazenados em arquivos de rede.  
 
Risco Operacional: A Sulcredi Ouro tem sua estrutura organizada com o 
monitoramento por meio de planilhas eletrônicas, formalizada em seu Manual de 
Gerenciamento de Riscos, elaboradas pela equipe interna da Área de Riscos em 
fase de implantação e avaliadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal 
mensalmente em suas reuniões ordinárias.  
O acompanhamento organizado ocorre respeitando as características do negócio, 
fundamentando-se em coleta de evidências que permitem avaliar e tratar as fontes 
de riscos, analisar, quantificar, reduzir, bem como mapear possíveis perdas 
operacionais.  
 
Risco Socioambiental: assim como o Risco Operacional, o Risco Socioambiental é 
monitorado por meio de planilhas eletrônicas, elaboradas pela equipe interna da 
Área de Riscos em fase de implantação e avaliadas pelos Conselhos de 
Administração e Fiscal mensalmente em suas reuniões ordinárias. Atualmente a 
equipe interna da Sulcredi Ouro, realiza o respectivo monitoramento das situações 
que possam colocar em risco a Instituição ou que indiquem possíveis perdas.  
 
Risco de Mercado e de Liquidez: assim como os demais Riscos a estrutura de 
monitoramento dos Riscos de Mercado e Liquidez é realizada por meio de planilhas 
eletrônicas, elaboradas pela equipe interna da Retaguarda, avaliadas pelos 
Conselhos de Administração e Fiscal mensalmente em suas reuniões ordinárias. 
Este tem como objetivo garantir a capacidade de pagamento da instituição, levando 
em conta o planejamento financeiro, os limites de risco e a otimização dos recursos 
disponíveis. 
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Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo 
– PLD/FT: a Sulcredi Ouro conta com estrutura organizacional voltada a realizar a 
prevenção e combate aos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 e 
complementarmente a carta circular 4.001/2020, composta pelo Conselho de 
Administração e equipe interna da Área de Riscos. O monitoramento é realizado de 
forma sistemática e diária em planilhas eletrônicas, e as situações de risco 
mitigadas de acordo com sua ocorrência, por cada um dos órgãos da estrutura. As 
situações e movimentações atípicas é emitida a comunicação ao COAF 
imediatamente. No caso da informação de uma movimentação suspeita no 
SISCOAF, este dossiê é impresso e arquivado. 
 
 
II - Políticas e procedimentos a respeito da segregação de atividades, de 
modo a evitar conflitos de interesse e acúmulo de funções incompatíveis.  
  
A gestão da Sulcredi Ouro é exercida através do Conselho de Administração, por 
meio de 2 (dois) diretores liberados atuando integralmente na cooperativa 
(Presidente e Secretário). 
Já a estrutura funcional está organizada em três áreas subordinadas à Diretoria, 
sendo elas: Negócios, Operacional, Retaguarda que são compostas por 
colaboradores responsáveis pelas suas respectivas atividades.  
As responsabilidades estão segregadas entre estas pessoas que a compõe e 
envolvem: liberação de crédito, operação dos sistemas informatizados, cobrança, 
contas a receber e a pagar. Toda movimentação financeira bancária é realizada 
com chaves criptografadas, mediante senha autorizada (operação – colaborador 
com procuração e liberação – diretor).  
 
III - Políticas de autorizações específicas e gerais 
 
A análise e aprovação de crédito é realizada pelo Comitê de Crédito e/ou 
dependendo a proposta é analisada pelo Conselho de Administração para proceder 
a votação final, conforme o Manual de Crédito. 
Quanto às compras, são efetuadas mediante tomada de preços e verificação de 
qualidade e certificação dos fornecedores.  
Os pagamentos de serviços técnicos especializados são previamente autorizados 
por contratos assinados e deliberados pelos Diretores liberados.  
 
IV - Normas para elaboração dos relatórios contábeis e administrativos  
  
Os relatórios contábeis (balancete, balanço, razão e diário) são emitidos 
periodicamente através do sistema operacional informatizado da Sulcredi Ouro 
(Coopcred), de acordo com as normas e legislação vigentes. A emissão e 
conferência são realizadas pela contadora responsável. Os relatórios gerenciais 
são elaborados pela área de Retaguarda, que reúne as informações dos sistemas 
e as disponibiliza de forma analítica para análise da Diretoria e Conselheiros de 
Administração e Fiscais em suas reuniões ordinárias.  
Ao final do exercício são elaboradas as demais peças contábeis tais como: Balanço 
do Exercício, Demonstrações do Resultado do Exercício, Fluxo de Caixa e 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. Para dar suporte a estes 
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documentos são elaboradas as Notas Explicativas conforme padrão estabelecido 
pela NBCT e BACEN.  
 
V - Processos de revisão e conciliação contábil, bem como procedimentos de 
inspeções física periódica em ativos da Instituição  
 
A área contábil da Sulcredi Ouro emite mensalmente os balancetes e elabora as 
conciliações pertinentes, que são disponibilizadas ao Conselho Fiscal para 
verificação, e, apontamento de eventuais divergências constatadas. 
No ano de 2020 foi executada uma auditoria interna no primeiro semestre, sendo 
emitido relatório. Durante o exercício de 2020 ocorreu também a auditoria 
cooperativa, realizada pela empresa Linear Auditores Independentes S/S, com 
respectiva emissão de relatório sobre o trabalho executado. 
Atendendo a exigências do BACEN, são encaminhados mensalmente os 
documentos SCR – 3040, Informações dos Cooperados - 5300, COS4010 – 
Balancete e semestralmente os documentos COS4016 – Balanço, e demais 
documentos exigidos pelo BACEN. 
  
VI - Segurança física 
  
O sistema de informação se mantém atualizado com manutenção periódica e com 
cópias de segurança dos dados (backups) são de responsabilidade pelo 
fornecedor.  
A sede e os demais pontos de atendimento são monitoradas através de sistema 
integrado de câmeras, onde todas as imagens são gravadas em equipamento em 
cada unidade de atendimento da Sulcredi Ouro. Além disto, existe uma empresa 
de segurança contratada, que realiza o monitoramento 24 horas da Sede e 
unidades. 
O acesso à sede e os demais pontos de atendimento, além de monitorado, é 
realizado com senha (de entrada e saída), contendo alarme que aciona a empresa 
de segurança em caso de invasão e/ou violação. 
 
VII - Planos de Contingência ou de Continuidade 
  
Durante o ano de 2021/2022 a cooperativa irá elaborar e implantar gradativamente 
os procedimentos referentes ao “Plano de contingência e continuidade”. 
 
Ouro – SC, 22 de março de 2021. 
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