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CAPÍTULO I 
Objetivo, Abrangência das Normas e Gestão do Regimento 

 
Do Objetivo 
 
Art. 1º Este Regimento, em complemento à legislação, ao Estatuto Social da 
Cooperativa e aos demais normativos do SICREDI, regra as relações internas da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Alto Uruguai – SICREDI 
Alto Uruguai RS/SC. 

 

Da Abrangência das Normas 
 
Art. 2º As disposições do presente Regimento se aplicam, no que couber, aos 
associados, conselheiros de administração, inclusive com funções executivas, e 
fiscal, empregados e colaboradores da Cooperativa. 
 
Parágrafo único: Como integrante do SICREDI, no desenvolvimento das suas 
atividades a Cooperativa observará, também, além do disposto no seu Estatuto 
Social e neste Regimento, as orientações e instruções emitidas pelas demais 
entidades e empresas integrantes do SICREDI que visem regrar ou orientar a 
respeito de produto ou serviço ofertado pela Cooperativa aos seus associados e 
clientes. 
 
 
Da Gestão do Regimento Interno  
 
Art. 3º A gestão deste Regimento, sua atualização e a divulgação das alterações 
procedidas são atribuídas ao Conselho de Administração da Cooperativa. 
 
Parágrafo único: Este Regimento, em conjunto com os demais regimentos das 
entidades do SICREDI, integra o Regimento Interno do SICREDI – RIS para todos 
os efeitos legais e estatutários. 
 
 

CAPÍTULO II 
Das Regras de Conduta Aplicáveis ao Público Abrangido pelo Regimento 

 
Art. 4° Conselheiros de Administração devem: 
 
a) Responsabilizar-se pelas deliberações estratégicas, a definição de políticas 

para a Cooperativa, o estabelecimento da estratégia organizacional, o 
acompanhamento da sua implementação, avaliação dos resultados e a 
prestação de contas aos associados; 

b) Responsabilizar-se pela aplicação dos padrões éticos no dia-a-dia da 
Cooperativa, ajudando a disseminá-los, sobretudo pelo exemplo, renunciando a 
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privilégios de qualquer ordem em face do posto ocupado, inclusive promoções 
pessoais; 

c) Zelar e monitorar para que as transações com partes relacionadas estejam 
devidamente documentadas e contabilizadas, e sejam conduzidas com total 
transparência e equidade em relação às realizadas com os demais associados 
ou com qualquer outra organização e que delas não resultem benefícios 
pessoais para os próprios conselheiros, seus familiares, parentes ou amigos; 

d) Dar exemplo de aderência às disposições do Estatuto Social e deste 
Regimento, cabendo-lhes certificar-se, por todos os meios a seu alcance, que 
tais diretrizes sejam de seu pleno conhecimento e integralmente respeitadas; 

e) Zelar para que nas suas decisões prevaleçam os interesses coletivos da 
Cooperativa e do SICREDI aos interesses individuais de seus membros; 

f) Abster-se de participar de decisões que envolvam transações financeiras ou 
matérias das quais sejam parte interessada; 

g) Zelar pela harmonia funcional na Cooperativa e entre as entidades do SICREDI, 
com desestímulo às ações concorrenciais internas, pela obediência aos 
postulados técnico-científicos na administração dos recursos financeiros e pela 
adequada gestão dos riscos que envolvem a atividade cooperativista de crédito; 

h) Assegurar a autonomia e independência do conselho fiscal, bem assim da 
auditoria interna e externa/independente, permitindo seu acesso as instalações, 
informações, recursos e documentos da Cooperativa e do SICREDI, 
necessários ao desempenho de suas funções; 

i) Zelar pela integridade das demonstrações contábeis e financeiras e demais 
informações divulgadas pela Cooperativa para qualquer público de interesse; 

j) Primar por um atendimento prestativo, eficiente, ágil e de qualidade aos 
associados e clientes. 

 
Art. 5° Conselheiros de Administração com funções executivas devem: 
 
a) Responsabilizar-se pela gestão executiva da Cooperativa; 
b) Executar as diretrizes e políticas fixadas pelo Conselho de Administração, 

prestando contas de sua atuação a este órgão, e, sempre que solicitado, ao 
Conselho Fiscal e às instâncias de auditoria; 

c) Certificar-se da adequação das demonstrações financeiras e relatórios 
encaminhados ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, aos 
associados e aos órgãos externos de supervisão; 

d) Zelar pela harmonia funcional na Cooperativa e entre as entidades do SICREDI, 
com desestímulo às ações concorrenciais internas, pela obediência aos 
postulados técnico-científicos na administração dos recursos financeiros e pela 
adequada gestão dos riscos que envolvem a atividade cooperativista de crédito; 

e) Abster-se de participar de decisões que envolvam transações financeiras ou 
matérias das quais sejam parte interessada; 

f) Primar por um atendimento prestativo, eficiente, ágil e de qualidade aos 
associados e clientes; 

g) Assegurar a existência e eficácia de canais institucionais para que os 
associados exerçam efetivamente seu direito-dever de fiscalizar e controlar os 
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negócios da Cooperativa e do SICREDI, bem como conheçam a situação 
financeira, o desempenho e as políticas de gestão e negócios destes; 

h) Assegurar aos conselheiros de administração e fiscal e às auditorias, com a 
necessária antecedência, o acesso as instalações, informações, recursos e 
documentos da Cooperativa e do SICREDI necessários ao desempenho das 
respectivas funções; 

i) Abdicar do direito de voto sempre que as discussões envolverem matérias 
atinentes à fixação de diretrizes de gestão; 

j) Observar os preceitos de governança sistêmicos, especialmente a 
implementação dos programas crescer e pertencer. 

 
Art. 6° Os Conselheiros Fiscais devem: 
 
a) Responsabilizar-se pela fiscalização assídua e minuciosa da Cooperativa, 

compreendendo a verificação das obrigações legais e estatutárias, o exame da 
sua administração e dos atos que tenham impacto sobre os resultados da 
Cooperativa e do SICREDI; 

b) Monitorar a aplicação dos padrões éticos no dia-a-dia da Cooperativa e do 
SICREDI, ajudando a disseminá-los, sobretudo pelo exemplo, renunciando a 
privilégios de qualquer ordem em face do posto ocupado, inclusive promoções 
pessoais; 

c) Zelar para que nas suas decisões prevaleçam os interesses coletivos da 
Cooperativa e do SICREDI aos interesses individuais de seus membros; 

d) Abster-se de participar de decisões que envolvam transações financeiras ou 
matérias das quais sejam parte interessada; 

e) Conhecer e acompanhar o plano de trabalho das auditorias internas e 
externa/independente; 

f) Fornecer aos associados, sempre que solicitadas e desde que não protegidas 
por sigilo legal, informações sobre matérias de sua competência. 

 
Art. 7° Os Empregados e demais colaboradores devem: 
 
a) Atender com cordialidade, eficiência, presteza, profissionalismo e agilidade aos 

associados e ao público em geral; 
b) Ser assíduo e pontual ao trabalho, cumprindo com as obrigações previstas no 

seu contrato de trabalho; 
c) Cumprir as ordens recebidas dos seus superiores, exceto quando ilegais ou 

contrárias aos normativos internos da Cooperativa ou do SICREDI; 
d) Dar conhecimento ao seu gestor, aos diretores, ao conselho de administração 

ou fiscal, conforme o caso, dos atos ilegais ou contrários aos normativos 
internos da Cooperativa ou do SICREDI, praticados por qualquer empregado ou 
colaborador, sob pena de conivência; 

e) Zelar pelo cumprimento das disposições do Estatuto Social, deste Regimento e 
demais normativos oficiais e internos do SICREDI; 

f) No decorrer da sua jornada de trabalho, dedicar-se integralmente às suas 
atividades laborais, não se ausentando do trabalho durante o expediente, sem 
prévia autorização de seu gestor imediato; 
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g) Zelar pela adequada guarda dos documentos, valores, materiais e bens de 
propriedade da Cooperativa e do SICREDI; 

h) Participar assiduamente dos treinamentos, reuniões e demais compromissos 
para os quais for convocado, salvo impossibilidade previamente justificada; 

i) Utilizar os materiais, recursos, meios de comunicação, inclusive eletrônicos, 
ferramentas de trabalho e demais equipamentos e softwares da Cooperativa e 
do SICREDI exclusivamente para o desenvolvimento das atividades 
profissionais, vedada sua utilização para fins particulares, assim como a 
utilização de softwares sem registro ou sem autorização da Cooperativa ou do 
SICREDI, o acesso a páginas da internet e/ou o envio de mensagens com 
conteúdo erótico, pornográfico, discriminatório ou de qualquer forma 
desvinculado da sua atividade profissional. 

 

CAPÍTULO III 

Do Processo Deliberatório da Cooperativa - Das Assembleias de Núcleo 
 

Art. 8° Além dos mecanismos e instrumentos de gestão e administração previstos 
no Estatuto Social, como meio de facilitar o processo de transparência da gestão, 
e para viabilizar a efetiva participação dos associados na discussão e deliberação 
das matérias de interesse da Cooperativa, esta, previamente à assembleia geral, 
realizará assembleias de núcleo para deliberar sobre todos os assuntos previstos 
na ordem do dia da assembleia geral, nos termos e prazos previstos no Estatuto 
Social e no Regulamento do Programa Pertencer. 
 
Parágrafo único. Nos casos em que a ordem do dia da assembleia geral 
contemplar a realização de eleição para os cargos sociais, a inscrição prévia da(s) 
chapa(s) completa (s) contendo a relação dos candidatos aos cargos sociais, 
inclusive a indicação do candidato a Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, deverá ser feita, na sede da Cooperativa em até 5(cinco) dias úteis 
antes da data da realização da primeira assembleia de núcleo, no horário 
compreendido entre as nove e às dezessete horas, e a inscrição definitiva deverá 
ocorrer até 05 (cinco) dias úteis antes da assembleia geral, no horário 
retrorreferido. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Condições para o Exercício de Cargo Estatutário e do Processo Eleitoral 

na Cooperativa 
 
Art. 9° Como condição para o exercício de cargo estatutário na cooperativa, sem 
prejuízo das hipóteses de inelegibilidade decorrentes de lei ou do Estatuto Social, 
e das condições básicas legal ou estatutariamente reguladas, deverão ser 
observados os regramentos estabelecidos no Regimento Eleitoral do SICREDI 

Art. 10 O processo eleitoral da Cooperativa, no que couber, obedecerá ao 
disposto no seu Estatuto Social, no presente Regimento e no Regimento Eleitoral 



6 

 

do SICREDI, sendo conduzido por uma Comissão Eleitoral devidamente 
constituída na forma estatutária. 
 

CAPÍTULO V 
Dos Riscos de Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional e de Imagem 

 
Art. 11 A Cooperativa, enquanto integrante do SICREDI, deve observar os 
regramentos sistêmicos sobre risco de mercado, de liquidez, de crédito, 
operacional e de imagem. 
 

Capítulo VII 
Das Infrações no Âmbito da Cooperativa 

 

Art. 12 Constitui infração o descumprimento das normas previstas neste 
Regimento, ou dos Manuais e Regulamentos do SICREDI, destacando-se, entre 
outras a critério do órgão deliberativo competente, as seguintes: 

I - Das infrações de natureza leve 

a) Não encaminhamento à Área solicitante ou competente, no prazo por esta 
fixado, de documentos, informações e dados, inclusive relativas ao processo 
assemblear, nos termos dos manuais próprios, seja quando destinadas para 
uso interno ou encaminhamento a órgãos ou entidades de relacionamento do 
Sistema; 

b) Falta de resposta tempestiva a relatório de auditoria; 

c) Não participação em qualquer dos eventos, treinamentos ou programas de 
capacitação ofertados pelo Sistema, para os quais tenha havido convocação 
regular, nos termos da regulamentação própria, salvo motivo justificado a 
critério do órgão deliberativo competente; 

II – Das infrações de natureza grave 

a) integralização de cotas-partes e rateio de perdas de exercícios anteriores  
mediante concessão de crédito, retenção de parte do seu valor, bem como 
concessão de garantia ou assunção de coobrigação em operação de crédito 
com aquelas finalidades; 

b) adoção de capital rotativo, assim caracterizado o registro, em contas de 
patrimônio líquido, de recursos captados em condições semelhantes às de 
depósitos à vista ou a prazo; 

c) apuração, validação ou divulgação ao quadro social de resultado que não reflita 
a real situação econômico-financeira da Cooperativa, especialmente em razão 
do não reconhecimento contábil e patrimonial de riscos ou passivos evidentes 
ou de prejuízos já configurados; 

d) aplicação dos recursos dos fundos estatutários ou oriundos de fundos oficiais 
em finalidades diversas das definidas nos normativos oficiais e internos do 
SICREDI; 
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e) realização de transações com partes relacionadas sem que estejam 
devidamente documentadas e contabilizadas, e sem que sejam conduzidas 
com total transparência e equidade em relação às realizadas com os demais 
associados ou com qualquer outra organização ou que delas resultem 
benefícios pessoais para quem as tiver autorizado; 

f)   participação em decisões que envolvam transações financeiras ou matérias 
das quais sejam parte interessada; 

g) não observação dos postulados técnico-científicos na administração dos 
recursos financeiros e a adequada gestão dos riscos que envolvem a atividade 
da entidade; 

h) não execução das diretrizes e políticas fixadas pelo Conselho de Administração, 
e não prestação de contas de sua atuação ao diretor ou órgão a que vinculado, 
ou, sempre que solicitados, ao Conselho Fiscal e às instâncias de auditoria; 

i) não adequação das demonstrações financeiras e relatórios encaminhados ao 
Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, aos associados e aos órgãos 
externos de supervisão; 

j) não assegurar aos conselheiros de administração e fiscal e à auditoria, com a 
necessária antecedência, o acesso as instalações, informações, recursos e 
documentos do SICREDI necessários ao desempenho das respectivas funções; 

k)   Protocolo no Banco Central do Brasil, após o prazo legalmente 
estabelecido, dos atos assembleares da entidade ou empresa; 

l – reincidência em infração de natureza leve. 

III – Das infrações de natureza gravíssima: 

a) realização de operações ativas ou passivas em desacordo com as normas, 
regramentos e/ou manuais aplicáveis; 

b) reincidência em infração de natureza grave, bem como item apontado em 
relatório de auditoria interna ou externa, inclusive por parte do Banco Central do 
Brasil. 

 
Art. 13 Sem prejuízo das ações e sanções previstas em lei e no estatuto social, a 
prática de qualquer das infrações previstas no artigo anterior, sujeitará o infrator 
(conselheiro de administração, fiscal, diretor ou administrador eleitos) às 
seguintes sanções administrativas, aplicadas alternada ou cumulativamente a 
critério do órgão deliberativo competente, sem prejuízo da responsabilização civil 
e criminal. 

I – advertência; 

II – multa pecuniária variável e a ser definida e graduada pelo órgão deliberativo 
competente, de acordo com a gravidade da infração; 

III – Perda do cargo ou mandato, em caso de reincidência sobre questão definida 
como infração gravíssima, sem prejuízo da comunicação dos fatos ao Banco 
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Central do Brasil e/ou outro(s) órgão(s) supervisor(es), com vista à abertura de 
processo administrativo, apuração da abrangência das responsabilidades e 
aplicação das sanções previstas em lei. 

 

§ 1º A aplicação das sanções previstas no caput e seus incisos será precedida de 
notificação ao conselheiro, diretor ou administrador, conforme o caso, para que, no 
prazo de 20 (vinte) dias, apresente as razões que, no seu entender, desqualificam 
a infração ou o ato que fundamentou a notificação, as quais serão apreciadas, em 
igual prazo ou na primeira reunião que se seguir, pelo órgão deliberativo 
competente, que comunicará a sua decisão ao (à) interessado (a), acolhendo as 
razões apresentadas ou aplicando a (s) restrição (ões). 

 

§ 2º A competência decisória para aplicação ou relevação de sanções, nos termos 
previstos no caput, inclusive para apreciação das razões de defesa regularmente 
apresentadas, será do conselho de Administração da Cooperativa.  

 

Rodeio Bonito (RS), 20 de março de 2010. 

 

 
EUGENIO POLTRONIER   NADIR JOSÉ BUZATTO 

   Presidente     Vice-Presidente 
 

 


