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1 OBJETIVOS DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO  

A política de fiscalização, tem por finalidade, atender a legislação e descrever 

a metodologia utilizada para efetividade dos procedimentos internos utilizados pela 

Sulcredi Ouro, em relação a fiscalização nas operações de crédito rural, que são 

repassadas pela instituição.  

O objetivo principal, além de atender às demandas do MCR, é proporcionar 

maior segurança a instituição em relação aos recursos por ela disponibilizados, 

certificando-se que tais valores foram aplicados de forma correta.  

 

2 FORMAS DE FISCALIZAÇÃO 

A instituição prioriza a fiscalização de forma presencial, perfazendo uma vistoria 

in loco, ou seja, (diretamente na propriedade) do tomador do recurso, a fim, de 

averiguar se houve aplicação correta do valor liberado. 

 

3 ANÁLISES DE FISCALIZAÇÃO 

O responsável pela fiscalização, minimamente deverá analisar dados abaixo 

elencados: 

• Agência 

• Cliente 

• Conta 

• Data da liberação da operação 

• Tipo de operação 

• Valor da operação 

• Finalidade da operação 

• Prazo de fiscalização 

• Data da Visita 

• Obrigatoriedade ou amostragem 

• Registro fotográfico 

• Apresentação de documentos (notas fiscais) 

• Investimento adequado ou não 

• Realizar recomendações se necessário 

Tais procedimentos de análises, permitem que a cooperativa possa ter maior 

segurança quanto as liberações de operações de crédito rural, reduzindo os riscos da 
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cooperativa, bem como possa certificar-se de que seu associado/cliente está agindo 

de acordo com o crédito disponibilizado. 

 

4 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

As fiscalizações ocorridas, são efetuadas por profissionais internos da 

cooperativa, onde os mesmos se deslocam até as propriedades para tal 

procedimento. 

A cooperativa ainda, poderá de acordo com as demandas, contratar 

profissionais para execução do trabalho de fiscalização. Tal processo se dará através 

de contrato de prestação de serviços, sem a criação de vínculo empregatício.  

As fiscalizações deverão seguir cronograma de visitas estabelecidos, atender 

todos os critérios de preenchimento de informações mencionadas no laudo de 

fiscalização, manter devidamente assinado e arquivado nas dependências da 

cooperativa.  

 

5 METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES FISCALIZADAS 

Conforme estabelece o MCR, todas as operações liberadas com valor igual ou 

superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) deverão ser fiscalizadas. Demais 

operações, com valores abaixo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a seleção de 

operações a serem fiscalizadas deverá ser efetuada através de amostragem. 

Segundo a norma, as amostragens das operações devem: 

a) considerar, de forma separada, a população de operações contratadas no âmbito 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf) e das demais 

operações de crédito rural; 

b) ser constituída mensalmente pela instituição financeira; 

c) corresponder a no mínimo 5% (cinco por cento) das operações contratadas no mês 

anterior, por agência da instituição financeira ou posto de atendimento da cooperativa 

de crédito; e 

d) ser representativa do total de operações contratadas no mês de referência. 

 

Os processos de seleção das operações, ocorrem através de emissão de 

relatório chamado “Liberados no Período”, gerado todo início de mês, no sistema 
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Coopcred, onde contém informações acerca dos recursos liberados no mês anterior, 

permitindo a seleção das operações para a fiscalização. 

A partir da amostragem, elabora-se um cronograma de visitas, das quais 

ocorrem durante o mês subsequente às liberações e atende os prazos de fiscalização 

presentes no MCR.  

 

5.1 INDÍCIOS DE DESVIOS DE FINALIDADE 

Caso ocorra por algum motivo específico, suspeitas de aplicação indevida do 

recurso liberado, conforme estabelece a resolução n° 4.641, a cooperativa deverá 

imediatamente proceder com o processo de fiscalização. 

 

5.2 OPERAÇÕES COM DESVIOS DE FINALIDADE 

Ao proceder a fiscalização, na constatação e comprovação de desvios de 

finalidade do recurso liberado, a cooperativa poderá exigir do tomador do recurso o 

ressarcimento de despesas, oriundas da realização da fiscalização. 

Além do exposto, deverá a Sulcredi Ouro, através das informações avaliadas 

durante a fiscalização, identificar se há necessidades de tomada de providências 

acerca da ocorrência, estabelecendo definições como: 

-“Desclassificação” da operação como “Operação de Crédito Rural”, havendo a 

necessidade de novo enquadramento em modalidade adequada e; 

-“Reclassificação” da operação como “Operação de Crédito Rural”, devendo a 

cooperativa enquadrar em nova fonte de recurso ou nova linha de financiamento. 

 

5.3 RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 

A cooperativa manterá a disposição do Banco Central do Brasil, toda a 

documentação relativa as operações de crédito rural, das quais tenham sido 

fiscalizadas, bem como os laudos de fiscalização, com as descrições acerca das 

vistorias realizadas, cronograma de visitas e demais documentos pertinentes.  

Em caso de constatação de aplicação do recurso de forma ilícita, fica a cargo 

da instituição a responsabilidade de comunicar os fatos ao Ministério Público ou 

autoridades tributárias. Deverá ainda, haver acompanhamento de documentos que 

comprovem as irregularidades levantadas.  
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6 BANCO CENTRAL DO BRASIL 

De acordo com o estabelecido na 4.641, o Banco Central do Brasil, através de 

suas atividades de monitoramento e supervisão das instituições financeiras, poderá: 

• Determinar desclassificação ou reclassificação de operações de crédito rural;  

• Fiscalizar as operações realizadas pela instituição; 

• Determinar que a instituição financeira realize fiscalizações em qualquer operação 

de crédito rural; 

• Requisitar que a instituição realize vistorias no imóvel rural em conjunto com Banco 

Central; 

• Determinar substituição de amostragem realizada pela cooperativa, caso 

identificado inconsistências. 

 

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