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T|TULO I

DA DIRETORIA EXECUTIVA
CAP|TULO I

DA DEFINIÇÃO E DA FINALIDADE

AÉ. 10 A Diretoria Executiva é o órgão social encarregado da execução dos
objetivos estatutários da Cooperativa.

Art. 20 A Diretoria Executiva tem como Íinalidade cumprir as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como executar planos,

metas e estratégias para garantir a adequada e eficaz consecução dos
objetivos estatutários da Coope rativ a.

CAPITULO II

DAS CONDIÇOES DE OCUPAçÃO DOS CARGOS DE DIRETOR
EXECUTIVO

Art.30 Constituem condições básicas para o exercício dos cargos de diretor

executivo, além das condiçÕes estabelecidas no Estatuto Social:

l. estar alinhado aos valores da Cooperativa e ao Código de Ética do
Sicoob;

ll. ter disponibilidade de tempo para execuçáo das atividades inerentes
ao cargo;

lll. possuir formação acadêmica compatível com a função a ser

executada;

lV. possuir comprovada competência e experiência técnica.

AÉ. 40 Não podem compor a Diretoria Executiva cÔnjuges, companheiros e
parentes, consanguíneos ou afins, entre si até 20 (segundo) grau, em linha reta

ou colateral.

Art.5o Os que participarem de ato em que se oculte a natureza das operações
podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigaçÕes contraídas
em nome da Cooperativa, sem prejuízo das sançÕes penais cabíveis.

Art. 6o É requisito para ser Diretor Superintendente:

l. Capacidade técnica;

ll. Capacidade gerencial;

lll. Habilidades interPessoais;

lV. Alinhamento com a cultura da Cooperativa;

\dL w*6 \



REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COOPERATIVA
DE CRÉDITo DE LIVRE ADMISSÃo Do ESTADo oo PARÁ - SIcooB

COOESA

V. Conhecimento das leis e regulamentos relativos à sua atuação.

CAP|TULO III
DA OUTORGA DE MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 7o O mandato outorgado pêlos diretores a empregado da Cooperatival

l. não poderá ter prazo de validade superior ao de gestão dos
outorgantes, salvo o mandalo ad judicia;

ll. deverá especificar e limitar os poderes outorgados;

lll. deverá constar que o empregado da Cooperativa sempre assine em
conjunto com um diretor.

Parágrafo único. O Conselho de Administraçáo poderá autorizar a outorga
excepcional, pelos diretores executivos, de mandato a empregado ou diretor
executivo do Sicoob Central Unicoob.

Art, 80 Quaisquer documentos constitutivos de obrigação da Cooperativa
deverão ser assinados por 2 (dois) diretores executivos, ressalvada a hipótese
de outorga de mandato, sem poderes especiais.

Parágrafo único. Em caso de vacância que impossibilite a assinatura por 2
(dois) diretores, os atos descritos no caput deste artigo poderáo ser praticados
por apenas 1 (um) diretor até a posse do diretor substituto, cabendo ao diretor
Íemanescente dar conhecimento ao Conselho de Administraçâo dos atos por
ele praticados.

CAP|TULO IV
DAS COMPETÊUCIES DA DIRETORIA EXECUTIVA

sEçÃo r

DO COLEGIADO

Art. 90 Compete à Diretoria Executiva, além das atribuiçÕes descritas no
Estatuto Social e de outras decorrentes de lei:

L cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho de Adminiskação;

ll. autorizar a contratação de prestadores de serviços de caráter eventual
ou náo, ressalvada a contratação de auditores externos, os quais náo
poderão ser parentes entre si ou dos membros dos órgáos de
administração e do Conselho Fiscal, até 20 grau, em linha reta ou
colateral;

lll. fixar atribuiçÕes, alçadas e responsabilidades aos empregados;

y%'a \



REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ - SICOOB

cooEsA

lV. divulgar comunicados sobre eventos ou fatos de interesse geral ou de
natureza temporária, ou seja, que não tenha característica contínua;

V, gerir os assuntos relacionados à Prevençáo à Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), fazendo cumprir às
determinaçóes regu lamentares.

sEçÃo il
DAS COMPETÊI,ICIIS DO DIRETOR SUPERINTENDENTE

Art. 10 Compete ao Diretor Superintendente, o principal Diretor Executivo da
Cooperativa, as atividades descritas no Estatuto Social.

sEÇÃo ilr
DAS COMPETÊruCIES DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Art. 11 Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro, as atividades descritas
no Estatuto Social.

^ sEÇÃov
DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE NEGÓCIOS

Att 12 Compete ao diretor de Negócios, as atividades descritas no Estatuto
Social.

CAPíTULO V
DAS REUNIOES DA DIRETORIA EXECUTIVA

SEÇAO r

DO LOCAL E DA PERIODICIDADE

Art. 13 A Diretoria Executiva reunir-se-á periodicamente ou, no mÍnimo, I
(uma) vez por mês, conforme disponibilidade de agenda dos diretores, na sede
da Cooperativa, com o objetivo de discutir assuntos de interesse da
Cooperativa, visando o cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Parágrafo único. Somente serão realizadas reuniões fora da sede da
Cooperativa quando devidamente justificadas e previamente aprovadas pelo
colegiado.

Art. 14 As reuniÕes da Diretoria Executiva se instalam com a presença da
maioria de seus membros.

sEçÃo il 
_

DA CONVOCAÇAO DA REUNTAO

Art. 15 As reuniôes serão normalmente convocadas e dirigidas pelo diretor
Superintendente ou, no caso de ausência, pelo diretor por ele indicado.
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Art. 16 As convocaçÕes seráo efetuadas mediante remessa de pautas por
meio de mensagem eletrônica, com antecedência de 5 (cinco) dias corridos.

Art. 17 A pauta dos assuntos a serem discutidos nas reuniÕes serão definidas
pelo diretor Superintendente, mediante a observância do cronograma de
assuntos constante do anexo I deste Regimento, ou, no caso de ausência, pelo
diretor por ele indicado.

AÉ. 18 Assuntos não previstos na pauta deverão ser inscritos para serem
discutidos no item ÁssunÍos gerais, não sendo permitido discuti-los
intercaladamente aos assuntos pautados.

§ 1o Ao diretor Superintendentê cabe, no inÍcio dos trabalhos, solicitar
manifestação dos diretores para a inclusáo de assuntos gerais à ordem do dia.

§ 2o O diretor Superintendente poderá apresentar recusa, justificada, à
solicitação dos membros da Diretoria Executiva de inclusâo de assuntos gerais
à ordem do dia.

Art. 19 Ao diretor Superintendente cabe enviar, por meio de voto, a
documentação que embasará as discussões e as decisões sobre assuntos que
constem das pautas das reuniões, com antecedência mínima de í (um) dia útil
anterior data da reunião.

Parágrafo único. Extraordinariamente, em razáo de casos urgentes ou
emergenciais, se aprovado pela maioria dos membros presentes, poderá
ocorrer decisão sobre assuntos, cuja documentação que os embasa náo foi
encaminhada previamente.

sEÇÃo ilr
DA CONDUÇÃO DOS DEBATES

Art. 20 Cabe ao diretor Superintendente organizar e conduzir os debates, de
modo que as discussóes sejam democráticas e objetivas.

Àrt. 21 As proposiçÕes a serem submetidas nas reuniões da Diretoria
Executiva deveráo ser formalizadas por meio de voto, assinado pelo
proponente, no qual constará o objetivo, o detalhamento, a motivaçáo e o
impacto da proposta.

Parágrafo único. O voto será parte integrante dos registros da reunião em que
foi discutido e deverá estar anexado à ata lavrada na ocasião.

Aú.22 A critério do diretor Superintendente poderão ser incluídas, adiadas ou
retiradas de pauta deliberaçôes e (ou) informações sobre qualquer assunto.

Art. 23 Poderão ser solicitadas postergaçôes de decisÕes para as reuniôes
imediatamente seguintes, para efeito de melhores esclarecimentos sobre os
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assuntos em discussão, desde que se trate de alguma decisão que não
demande urgência e seja plenamente justificado.

Parágrafo único, Os esclarecimentos mencionados no caput deste artigo, se
julgados convenientes pelos diretores e havendo tempo suficiente, poderáo ser
prestados na própria reuniáo.

Arl. 24 Os diretores deverão estar sempre presentes na sala de reunião
durante as discussÕes sobre os assuntos pautados.

Art. 25 Qualquer assunto decidido pela Diretoria Executiva somente poderá
ser inserido novamente na pauta em razâo de fatos novos que o justifique,
desde que haja aprovação da maioria dos diretores.

_ sEÇÃo rv
DA PARTTCIPAÇAO DE TECNTCOS E DE TERCETROS

Art. 26 A Diretoria Executiva, sempre que necessário e mediante anuência dos
diretores, poderá requisitar a presença de técnicos da Cooperativa, dos
fornecedores, para participar da reunião, com a finalidade de prestar
esclarecimentos sobre os temas.

SEçÃO V
DA FORMALTZAÇÃO DA REUNrÃO

AÍ1. 27 Os assuntos tratados e as deliberaçôes resultantes da reunião
constaráo de atas, lavradas em livro próprio, ou em folhas soltas a serem
encadernadas e numeradas, aprovadas e assinadas pelos diretores presentes.

§ 10 O diretor Superintendente nomeará secretário que será responsável pela
elaboração de atas claras, concisas, objetivas, resumidas e que tratem a
realidade das discussões e das deliberaçÕes ocorridas nas reuniões.

§ 2o O secretário da reunião designado pelo diretor Superintendente está
autorizado a autenticar, rubricando sozinho os anexos das atas das reuniÕes,
tornando esses documentos válidos como parte integrante das atas para todos
os efeitos legais.

§ 3o Os anexos das atas das reuniÕes serão arquivados juntamente com as
atas, em ordem cronológica de realização das reuniões e de forma que
identifiquem perfeitamente os números das atas e dos respectivos anexos.

Art. 28 A ata da reunião será assinada pelos diretores em até 20 (vinte) dias
contados da data de realização da reunião.

Art. 29 Para efeito de avaliação pelos diretores, o secretário deverá enviar a
minuta da ata de cada reunião até, no máximo, 5 (cinco) dias corridos,
contados da data de realização.
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AÉ.30 Os diretores que entenderem ser necessárias alterâções na minuta da
ata, deverâo comunicá-las ao secretário até o dia anterior da reunião seguinte.

Parágrafo único. As alteraçÕes propostas serão apreciadas por todos os
diretores presentes à reunião, aos quais caberá a decisão pelo acolhimento, ou
não, das proposiçÕes.

Art,31 É vedada a solicitação de alteração nas atas após serem aprovadas e
assinadas pelos membros da Diretoria Executiva.

Art. 32 Cópia da ata assinada será entregue para todos os conselheiros de
administraçáo e fiscais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após a
assinatura da ata.

ParágraÍo único. Cópia extra da ata somente poderá ser solicitada pelos
diretores executivos.

Art. 33 Todos os documentos, inclusive o original da ata, relacionados às
reuniões, ficarão arquivados na Cooperativa.

Art.34 lndependentemente da assinatura da ata na reunião subsequente, as
decisões da Diretoria Executiva vigoraráo a partir da data da reuniáo em que
ocorrerem.

Parágrafo único. Eventuais discordâncias quanto às decisões registradas em
atas serão objeto de discussão e reformulação, quando for o caso, na reunião
subsequente.

AÉ.35 O registro da presença nas reuniôes, evidenciada pela assinâtura do
diretor em livro próprio, será providenciado pelo secretário da reuniáo.

Art. 36 Todos os participantes das reuniÕes, incluído o secretário, os
convidados, os técnicos e outros que porventura venham a participar das
reunióes da Diretoria Executiva, têm por obrigação ética, legal e profissional
manter sigilo das informaçôes relacionadas às reuniões, tornando-se
legalmente responsáveis por quaisquer eventuais divulgações indevidas.

sEçÃo vr
DA VOTAÇÃO

Art, 37 A Diretoria Executiva delibera por maioria absoluta de votos dos
presentes, com o voto obrigatório do diretor Superintendente.

§ ío Cada diretor terá direito a um voto.

§ 2o O diretor não poderá votar na deliberação em que tiver envolvimento direto
na matéria em apreciação, assegurada a participaçáo nos debates.
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Art. 38 Nas votaçÕes, as abstenções não serão computadas como votos para
efeito de decisão, mas constarão das atas, juntamente com os votos
dissidentes, quando solicitado o registro.

T|TULO 1I

DOS COMPONENTES SUBORDINADOS A DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 39 É subordinado à Diretoria Executiva:

l. Area de relacionamento com associado/cliente, compreendendo
unidade comercial, unidade atendimento ao associado/cliente, unidade
caixa;

ll. Área de crédito, compreendendo unidade de cadastro e vistoria e
unidade de crédito;

lll. Área suporte organizacional, compreendendo unidade financeira,
unidade tesouraria, unidade contabilidade e unidade administrativa.

TiTULo ilt
DAS SUBST|TUtçÕES DOS EMPREGADOS

AÉ. 40 Serão substituídos por seus pares quando da ausência ou impedimento
temporário e superior a 5 (cinco) dias.

CAP|TULO I

DAS DESPESAS

AÉ. 41 As despesas estão limitadas aos valores orçados no ano, respeitadas
as previsÕes de desembolso.

AÉ. 42 Sempre que requisitado, a documentaçáo comprobatória das despesas
poderá ser examinada pela Auditoria lnterna.

s_EçÃo r

NA GESTAO DE PESSOAS

Art. 43 A admissâo ou a promoção do quadro funcional será realizada na
seguinte condição:

l. admissão: se houver vaga no quadro de pessoal, aprovado pela Diretoria
Executiva, e recursos previstos no orçamento;

ll. promoção com alteração de carqo: se houver vaga no quadro de pessoal,
aprovado pela Diretoria Executiva, e recursos previstos no orçamento;

lll, promocão sem alteração de carqo: se houver disponibilidade de recursos
previsto no orçamento. 
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TíTULo IV
DAS D|SPOStçÕES FTNATS

Att 44 Este instrumento normativo norteará as açÕes do corpo funcional da
Cooperativa podendo ser revisto e alterado em questÕes pertinentes, por
proposta da Diretoria Executiva, e aprovado pelo Conselho de Administraçáo.

Art.45 Os diretores devem observar os comportamentos e as condutas éticas
apresentadas no Código de Ética do Sicoob.

Art, 46 Ocorrências não contempladas neste regimento serão levadas pelo
diretor Superintendente, para conhecimento e decisão dos demais membros da
Diretoria Executiva.

AÍ1. 47 Este regimento interno entra em vigor na data da aprovação pelo
Conselho de Administração.

Belém - PA, 30!e setembro de 2019.

FRANCISCA RO UCHÔA
Presidente / SICOOB COOESA

JOSUÉ DUTRA DE MORAES
Diretor Financeiro
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VIICARLOS PAULO DE OLIVEIRA
Conselheiro Conselheira

WALDETE VASCONdELOS SEABRA GOMES
Conselheira

MARCIA REJ
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Anexo !

c rama de assuntos da Diretoria Executiva

Cronogmmr rnuel dos assuatos a serem tratedos pela Dlretorh Erecutlva

Jrn fev mlr abr mrl Juu Jul ago set out nov dez

Lrvrgem dr dlnhetro

Receber informações dos casos de movimeatação atípica com

comunicaçâo ao COAF IIIIIIIIIIII

Anrlisu os nletórios de owidoria gerados

AcomDrnlrmtnto drs rções ludiclsi§
Aulisar os rclatôrbs de acompânhâoeoto judicial

Estrrtéglr e Orçrmelto
Propor novo Phrcismeoto Estaté8ico

Moritorar o cumprimeato do plaoejamento estsatégico ITIIIIIIIIII
Defi nir dirctizes orçamentárias

Monitoraro orcameoto IIIII IIIII

Relatório e hÍormeçôcs Írtlcelrri e contíbcls

Informaçôes fnanceiras e contábcis ITIIIIIIIIII
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