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POLÍTICA INTERNA DE CRÉDITO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 
CATARINA – SICOOB SANTA 
 
DAS DEFINIÇÕES 

1. A política de crédito do Sicoob Santa é o meio pelo qual o Conselho de 
Administração normatiza as atividades de concessão de créditos, visando 
assegurar a uniformidade das decisões, bem como aperfeiçoar na condução do 
gerenciamento do risco de crédito para elevar os padrões e os resultados da 
cooperativa. 

2. É elaborada pela Diretoria Executiva, com apoio das áreas subordinadas. 
3. Deve ser revisada no mínimo anualmente ou a qualquer tempo em decorrência 

de fatos relevantes, relevantes e ou por sugestões encaminhadas pela Central 
das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo (Sicoob Central Cecresp).  
No processo de revisão desta política são analisados e considerados os 
resultados e ponderando-se os ciclos econômicos, alterações das condições de 
mercado e de liquidez da cooperativa. 

4. É aplicável aos negócios determinados pelo Conselho de Administração. 
5. A contratação de operações é precedida de análise e classificação de risco e 

estabelecimento de limite de crédito dos tomadores, com base na atualização 
cadastral, bem como as ações para recuperação de créditos inadimplidos são 
realizados com a observância dos normativos de crédito disponibilizados pelos 
órgãos reguladores, utilização de sistemas informatizados e observância das 
condições do momento. 

6. As decisões de exceção às normas e aos limites estabelecidos para a 
realização de operações são tomadas de forma colegiada pelo Conselho de 
Administração sendo acompanhadas com base nas informações fornecidas 
pela unidade de crédito e cadastro e a análise dos documentos que compõe o 
dossiê de crédito. 

7. Considera-se como responsáveis pela qualidade das operações de crédito, 
todos os envolvidos no processo de crédito, ainda que não participem das 
decisões finais do negócio. 

 
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS 

8. São condições básicas a concessão de crédito aos associados, salvo decisão 
da Diretoria Executiva (Dexec). 

a. Manter situação econômico-financeira adequada; 
b. Ser associado da cooperativa; 
c. Manter cadastro atualizado; 
d. Ter classificação de risco atualizada e limite de crédito aprovado. 

 
DAS GARANTIAS  

9. Com objetivo de assegurar a cobertura das operações de crédito e diminuir o 
risco, é recomendável que as operações de crédito realizadas na cooperativa 
tenham garantias. Poderão ser vinculadas as operações de crédito as seguintes 
garantias:  

a. Garantias pessoais (aval ou fiança): são aquelas que obrigam terceiros 
garantidores a responder com o patrimônio existente à época da cobrança 
da operação, no caso de não cumprimento da obrigação; 
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b. Garantias reais (hipoteca alienação, penhor, caução de direitos 
creditórios): são constituídas sobre a vinculação de bens tangíveis do 
tomador, ficando este bem comprometido legalmente com o contrato de 
crédito ao qual se vinculará. Caso o tomador de crédito não apresente 
condições financeiras de amortizar o valor total do crédito, o bem ficará à 
disposição da credora.  

 
10. As garantias oferecidas e a análise da documentação devem estar de acordo 

com o Manual de Instruções Gerais (MIG) – Crédito vigente.  
 
DOS PRAZOS 

11. Os prazos são definidos em função do produto e capacidade de pagamento do 
devedor (tomador de crédito), bem como das disponibilidades dos recursos na 
cooperativa. 

 
DAS TAXAS 

12. As taxas são definidas de acordo com a modalidade de operações de crédito e 
podem ser pré–fixadas ou pós-fixadas.   

a. taxas pré-fixadas: remuneração com taxa e prazo definido no ato da 
aplicação, tendo como base o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) 
futuro. 

b. taxas pós-fixadas: são determinadas em função das taxas de captação 
dos recursos e expectativas de inflação. 

 
LINHAS DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA (PF) - DO LIMITE CADASTRAL (PF) 

13. A liberação de crédito a pessoas físicas deve levar em conta o perfil do 
cooperado, de forma que no vencimento dos compromissos assumidos, o 
mesmo possua renda suficiente para liquidação da operação, sempre 
considerando os compromissos anteriormente já assumidos na cooperativa ou 
com terceiros. 

 
DA DEFINIÇÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO 

14. O Sicoob Santa disponibiliza aos cooperados linhas de crédito com taxas 
compatíveis com o segmento e obedecendo aos limites operacionais conforme 
a seguir: 

 
CHEQUE ESPECIAL  

a. A contratação do Cheque Especial é destinada a atender o cooperado na 
necessidade de crédito emergencial para uso e cobertura em curto 
período.  

Item Descrição 

Limites Valores mínimos de R$ 500 (quinhentos reais) 
Valores máximos de R$ 5.000 (cinco mil reais) 

Taxas de juros 

As taxas serão definidas pela Diretoria, de acordo com o risco e 
condições comerciais, limitado a: 
Mínimo: 5% (cinco por cento) ao mês. 
Máximo: 7% (sete por cento) ao mês. 

Prazo de contrato Mínimo: 1 (um) mês 
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Máximo: 12 (doze) meses 

Atribuição de limite 
por tomador 

Associado com salário creditado na cooperativa 
Até 1 ano de associação 50% da renda líquida 
De 1 a 2 anos de associação 70% da renda líquida 
A partir de 2 anos de 
associação 90% da renda líquida 

Associado sem salário creditado na cooperativa 
Até 1 ano de associação 30% da renda líquida 
De 1 a 2 anos de associação 40% da renda líquida 
A partir de 2 anos de 
associação 50% da renda líquida 

  
CARTÃO DE CRÉDITO  

b. A contratação do Cartão de Crédito é destinada a atender o cooperado na 
aquisição de produtos e serviços utilizando crédito rotativo ou parcelado.  

Item Descrição 

Limites Valores mínimos de R$ 500 (quinhentos reais) 
Valores máximos de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais) 

Taxas de juros 

As taxas serão definidas pela Diretoria, de acordo com o risco e 
condições comerciais, limitado a: 
Mínimo: 5% (cinco por cento) ao mês. 
Máximo: 9% (nove por cento) ao mês. 

Prazo de 
contrato 

Mínimo: 1 (um) mês 
Máximo: 12 (doze) meses 

Atribuição de 
limite por 
tomador 

A atribuição de limite será realizada de acordo com o cálculo da 
classificação de risco do tomador, tipo de cartão contratado, perfil de 
renda e de consumo, limitado a: 

Tipo Renda mínima Limite mínimo 
Clássico R$ 1.000 (mil reais) R$ 500 (quinhentos reais) 
Gold R$ 3.000 (três mil reais) R$ 1.000 (mil reais) 
Platinum R$ 7.000 (sete mil reais) R$ 3.000 (três mil reais) 
Black R$ 14.000 (quatorze mil reais) R$ 10.000 (dez mil reais) 

  
CRÉDITO PESSOAL 

c. A contratação do Crédito Pessoal é destinada a atender o cooperado que 
tem necessidade de crédito parcelado e não possui convênio para utilizar 
a linha de crédito consignado ou não quer comprometer seu salário 
mensal com a parcela de empréstimo.  

i. A contratação dessa linha de crédito poderá ser por demanda do 
cooperado ou por liberação de limite pré-aprovado. 

Item Descrição 

Limites Valores mínimos de R$ 300 (trezentos reais) 
Valores máximos de R$ 15.000 (quinze mil reais) 

Taxas de juros 
Até 6 meses: 2,19% a.m. 
De 7 a 12 meses: 2,59% a.m. 
De 13 a 24 meses: 2,89% a.m. 
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Prazo de contrato Mínimo: 1 (um) mês 
Máximo: 24 (vinte e quatro) meses 

Atribuição de limite por 
tomador 

Associado com salário creditado na cooperativa 
Até 1 ano de associação 70% da renda total 
A partir de 1 ano de 
associação 100% da renda total 

Associado sem salário creditado na cooperativa 
Até 1 ano de associação 30% da renda total 
A partir de 1 ano de 
associação 50% da renda total 

Carência 
Até 59 para pagamento da primeira parcela 
Até 1 mês por ano por ocasião de férias ou interrupção de renda 
(devido a acidente ou doença) 

 
CRÉDITO CONSIGNADO 

d. A contratação do Crédito Consignado é destinada a atender o cooperado 
que trabalha em empresa conveniada à cooperativa.  

i. Para contratação dessa linha, o associado deverá trabalhar em 
empresa conveniada há no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; 

e. ACSC, destinado aos funcionários da Associação Congregação de Santa 
Catarina e Província Madre Regina: 

 
Item Descrição 

Limites Valores mínimos de R$ 300 (trezentos reais) 
Valores máximos de R$ 200.000 (duzentos mil reais) 

Taxas de Juros 

Canal Convencional Canal Digital 
Até 12 meses 1,68% a.m. Até 12 meses 1,38% a.m. 
Até 24 meses 2,18% a.m. Até 24 meses 1,98% a.m. 
Até 36 meses 2,48% a.m. Até 36 meses 2,28% a.m. 
Até 48 meses 2,78% a.m. Até 48 meses 2,48% a.m. 

Carência 

Até 59 para pagamento da primeira parcela 
Até 1 mês por ano por ocasião de férias 

Até 3 meses por ano por ocasião de afastamento por 
acidente ou doença 

Modelo de Contrato Contrato de Abertura de Crédito 
Sistema de amortização Sistema de Amortização Constante ou Sistema Price 

 
f. Renova ACSC, destinado aos funcionários da Associação Congregação de 

Santa Catarina e Província Madre Regina que possuam contratos em 
andamento e tenham efetuado o pagamento de no mínimo 3(três) parcelas 
mensais do(s) contrato(s) que desejar incorporar na renovação: 

Item Descrição 

Limites Valores mínimos de R$ 300 (trezentos reais) 
Valores máximos de R$ 200.000 (duzentos mil reais) 

Prazos e Taxas Até 24 meses 2,60% a.m. 
Até 36 meses 2,80% a.m. 
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Até 48 meses 2,90% a.m. 
Valor mínimo para 
liberação (troco) 10% do saldo dos contratos renovados (refinanciados) 

Forma de pagamento Desconto em folha de pagamento 
Carência 1º. parcela Até 50 dias 
Modelo de Contrato Contrato de Abertura de Crédito 
Sistema de 
amortização Sistema de Amortização Constante ou Sistema Price 

g. Portabilidade ACSC, destinado aos funcionários da Associação 
Congregação de Santa Catarina e Província Madre Regina que possuam 
contratos em andamento em outra instituição financeira: 

Item Descrição 

Limites Valores mínimos de R$ 300 (trezentos reais) 
Valores máximos de R$ 200.000 (duzentos mil reais) 

Taxas de Juros 

A definição da taxa de juros será de acordo com a condição 
comercial para realização da portabilidade, principalmente as 
condições contratadas na instituição original, limitado a: 
Mínimo: 1,40% a.m. 
Máximo: 2,95% a.m. 
Na liberação de crédito em que a taxa negociada for inferior à 
taxa da linha de crédito ACSC para a quantidade de parcelas 
contratada, a liberação deverá ser aprovada por diretor. 

Forma de pagamento Desconto em folha de pagamento 
Carência 1º. parcela Até 59 dias 
Sistema de 
amortização Sistema Price 

 
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 

h. Destinada a atender o cooperado que tem necessidade de utilizar o crédito 
para compra de veículos novos e usados.  
i. A contratação dessa linha de crédito poderá ser por demanda do 

cooperado ou por liberação de limite pré-aprovado. 
Item Descrição 

Limite Valores máximos de R$ 200.000 (duzentos mil reais) 

Taxas de Juros e 
Formas de 
Pagamento 

% máximo de 
financiamento: 80% Prazo Consignado 

Não 
Consignado 
(Débito c/c) 

Carro 0 km 
Até 48 meses 

1,70% a.m. 1,9% a.m. 
Carro Com até 5 anos 1,80% a.m. 2% a.m. 
Carro Com até 7 anos 1,90% a.m. 2,20% a.m. 

Taxa de Gravame Será cobrado do Cooperado o valor de R$300,00                                                   
(Poderá ser financiado no contrato) 

Carência 1ª Parcela Até 59 dias 
Sistema de 

Amortização Sistema Price 
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ANTECIPAÇÃO DE IR 
i. Destinada a atender o cooperado que tem a necessidade de antecipar o 

recebimento da restituição do imposto de renda.  
a. Caso a restituição fique retida na base da Receita Federal, o 

associado deverá, até o vencimento do contrato, quitar a operação 
com recursos próprios ou renegociá-la. 

b. O cooperado não poderá pedir a linha de antecipação do Imposto de 
Renda caso esteja com a linha de anos anteriores em atraso ou ainda 
esteja pagando a renegociação realizada. 

Item Descrição 

Limite Até 80% do valor da restituição, limitado a 1,5 salários vigentes do 
associado. 

Vigência da Linha Abertura: 02/03 de cada ano 
Fechamento: 30/09 de cada ano 

Vencimento do 
Contrato 15/12 de cada ano 

Taxa e forma de 
pagamento Débito C/C: 3% a.m. 

Sistema de 
Amortização Sistema Price 

Garantia e 
Obrigatoriedade 

Pagamento Débito C/C - Portabilidade salarial e/ou conta do crédito 
da restituição. 

 
ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO 

j. Destinada a antecipar o valor da segunda parcela do décimo terceiro dos 
cooperados. 
i. O associado não poderá pedir a linha de antecipação de 13° salário 

caso esteja com a linha de anos anteriores em atraso ou ainda esteja 
pagando a renegociação realizada. 

Item Descrição 
Limite Até 30% do salário base 

Vigência da Linha Abertura: 04/05 de cada ano 
Fechamento: 30/10 de cada ano 

Vencimento do Contrato 21/12 de cada ano 
Taxa de Juros e Forma de 

Pagamento Débito C/C: 3% a.m. 

Sistema de Amortização Sistema Price 
Garantia e Obrigatoriedade Pagamento Débito C/C - Portabilidade salarial 

 
IPVA 

k. Destinada a atender o cooperado que tem a necessidade de parcelar o 
valor referente ao Ipva do seu veículo.  

i. O cooperado não poderá pedir a linha de Ipva caso estiver com a 
linha de anos anteriores em atraso ou ainda estiver pagando a 
renegociação realizada. 
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Item Descrição 
Limites Valores mínimos de R$ 300 (trezentos reais) 

Vigência da Linha Abertura: 02/01 de cada ano 
Fechamento: 28/02 de cada ano 

Prazo do contrato Até 12 meses 
Data limite p/ 

solicitação Até 5 dias antes do vencimento 

Taxas de Juros e 
Formas de 
Pagamento 

Débito em C/C: 2,5% a.m. Consignação em Folha: 1,65% 
a.m. 

Carência 1ª 
Parcela Até 59 dias 

Sistema de 
Amortização Sistema Price 

Procedimento 
Interno 

Os valores serão quitados diretamente no caixa, ficando os 
comprovantes à disposição do cooperado. Para esta linha, não serão 

depositados valores na conta do cooperado. 

 
DA DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITO 

15. Os limites de crédito são definidos na classificação de riscos e limites conforme 
critérios definidos pela área de risco sistêmica no sistema de informação do 
Sicoob. 

16. Os associados poderão informar a renda de outro emprego para composição do 
dossiê de crédito. 

17. A Diretoria poderá avaliar e autorizar em caráter de exceção a concessão de 
crédito acima do limite de crédito calculado, desde que não ultrapasse o limite 
de crédito da respectiva linha. 

18. O limite de crédito da linha ou do cooperado não é garantia para liberação das 
solicitações de crédito, o referido limite poderá ser reduzido ou até mesmo 
zerado em função de: 

a.  Restrições cadastrais internas ou externas; 
b.  Avaliação da Unidade de Crédito e Cadastro; 
c.  Recomendações da Diretoria, do Conselho de Administração ou Conselho 

Fiscal. 
 
DA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO 

19. O processo de concessão de crédito no Sicoob Santa inicia-se com solicitação 
do cooperado à Unidade de Atendimento por meio de: 

a.  Solicitação na internet, em sistema disponibilizado pela cooperativa; 
b.  Atendimento pessoal na sede ou em posto de atendimento; 
c.  Atendimento telefônico, e-mail ou WhatsApp; 

20. O colaborador responsável pelo atendimento deverá realizar o estudo da 
solicitação, observando no mínimo: 

a. Se o cooperado cumpre as condições básicas para utilização das linhas 
de crédito, especialmente quanto a conformidade dos dados cadastrais; 
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b. O limite de crédito da linha ou o limite de crédito compartilhado, o limite de 
crédito global, o limite de crédito disponível, as operações em andamento 
e a capacidade de pagamento do cooperado proponente; 

c. O histórico de atendimento do cooperado e se há alguma observação 
específica que possa restringir a liberação de crédito; 

d. Se a linha de crédito está em vigência; 
21. O colaborador responsável deverá registrar o parecer do estudo realizado para 

subsidiar a decisão das alçadas de aprovação; 
22. A Unidade de Atendimento não poderá cadastrar a solicitação no sistema 

informatizado da cooperativa quando: 
a. O cooperado solicitar novo empréstimo no período de 5 (cinco) dias úteis 

do último contrato liberado; 
b. Houver restrição no sistema informando da impossibilidade de concessão 

de crédito para o cooperado; 
c. Tomar conhecimento de que o crédito solicitado não será utilizado pelo 

cooperado e tem como finalidade o repasse a terceiros. 
23. As solicitações que não sejam cadastradas corretamente deverão ser 

devolvidas ao responsável pelo cadastro para os devidos ajustes e novo 
encaminhamento. 

 
DA ANÁLISE DE CRÉDITO 

24. O processo de análise e concessão de crédito será composto, no mínimo, pelos 
seguintes requisitos, podendo ser negado pela cooperativa caso não atenda 
alguns deles: 

a. Análise de crédito e/ou questionário de avaliação de riscos onde 
preenchimento é obrigatório para operações com o montante por 
cooperado superior a R$ 50.000,00 conforme disposto na Resolução nº 
2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN) deverá ser considerado: 
i. consultas de restritivos (internas e externas); 
ii. proposta de crédito constando inclusive parecer das alçadas 

competentes; 
iii. formalização das garantias; e  
iv. elaboração do instrumento de crédito. 

 
25. As solicitações de utilização de crédito na Cooperativa serão analisadas pela 

Unidade de Crédito e Cadastro, que deverá realizar uma analise minuciosa da 
solicitação, certificando-se de que foram atendidas todas as disposições legais 
e estatutárias, bem como o disposto nesta Política e nos demais códigos e 
políticas aplicáveis a nossa cooperativa. 

 
26. A Unidade de Crédito e Cadastro deverá aprovar ou negar as solicitações dos 

cooperados conforme limites definidos, não podendo em hipótese alguma 
assumir riscos não descritos e aceitos nesta política. 

 
DA ALÇADA 

27. A Unidade de Crédito e Cadastro deverá aprovar ou encaminhar solicitações 
para aprovação observando as seguintes alçadas para valor total da dívida ou 
risco da operação: 
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Nível Proposta de Crédito + Saldo 
Devedor Atual Risco Alçada de Aprovação 

1 Até R$ 19.999 AA a B 1 (um) Analista de Crédito. 

2 De R$ 20.000 até R$ 49.999 C 1 (um) Supervisor de Crédito ou 
Gerente de área. 

3 De R$ 50.000 até R$ 99.999 D 1 (um) Diretor. 
4 De R$ 100.000 até R$ 200.000 Demais 

níveis 2 (dois) Diretores. 

a. As alçadas de crédito são cumulativas; 
b. As alçadas de aprovação poderão ser majoradas automaticamente pelo sistema ou 

manualmente pelo responsável pela análise, quando o cooperado apresentar 
restrições ou apresentar riscos elevados; 

c. Na ausência de responsáveis pela alçada de aprovação, os responsáveis de alçadas 
superiores poderão aprovar propostas pendentes nos níveis inferiores. 

 
DAS OPERAÇÕES COM DIRIGENTES E EMPREGADOS 

28. É permitida a liberação de recursos aos dirigentes e empregados da 
cooperativa desde que estes atendam às regras estabelecidas nos manuais 
sistêmicos e nesta Política de Crédito.  

29. Independentemente do valor solicitado e risco da operação, a liberação de 
crédito para dirigentes e empregados será realizada conforme alçadas na tabela 
abaixo: 

Grupo Será analisado por: 
Dirigentes 2 (dois) Diretores 
Supervisores, Especialistas e 
Gerentes 

1 (um) Diretor 

Colaboradores da Unidade de Crédito 
e Cadastro 

Supervisor de Suporte 
Organizacional 

Demais funcionários Supervisor de Crédito 
a. O dirigente que for tomador do crédito em questão estará impedido de 

participar do processo de deliberação, devendo ser substituídos por 
ocupante de cargo equivalente ou superior. 

b. Todas as operações de crédito realizadas com dirigentes devem ser 
evidenciadas na ata da próxima reunião do Conselho de Administração. 

 
DA LIBERAÇÃO DO RECURSO  

30. A Unidade de Tesouraria será responsável por: 
a. Verificar a consistência dos dados bancários dos cooperados; 
b. Solicitar aprovação da gerência da área e do diretor de controles ou outro 

diretor para liberação dos recursos financeiros; 
c. Liberar o crédito em conta bancária dos cooperados em até 1 (um) dia útil 

da data de recebimento do relatório de liberação. 
 
DA QUITAÇÃO 

31. Na hipótese de amortização/liquidação fora do dia de referência, incidirá 
atualização “pro rata”.  
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32. O cooperado deverá solicitar a Unidade de Atendimento o boleto bancário para 
o pagamento da amortização/quitação de seus contratos. 

33. A critério do Sicoob Santa poderão ser autorizadas as quitações antecipadas de 
parcelas. 

 
DO ATRASO NAS LINHAS DE CRÉDITO 

34. Em caso de atraso no pagamento das parcelas, será cobrada a multa moratória 
de 2% sobre a parcela vencida, mais juros de mora de 1% ao mês, equivalente 
a 12,68% ao ano. 

35. O cooperado que ficar afastado e não efetuar o pagamento de suas parcelas de 
crédito consignado, quando retornar ao trabalho e quitar ou renegociar as 
parcelas em aberto ficará impedido de solicitar novo crédito pelo mesmo 
período em que ficou inadimplente. 

36. O cooperado que ficar inadimplente por mais de 180 (cento e oitenta) dias, 
somente poderá solicitar novo crédito após a quitação total das parcelas em 
atraso ou do contrato de renegociação. 

37. O cooperado que tiver suas operações baixadas para prejuízo ficará impedido 
de solicitar novos créditos na Cooperativa. 

 
DOS PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA 

38. A cobrança por inadimplência será realizada pela Unidade de Crédito e 
Cadastro e pela Unidade Jurídica do Sicoob Central Cecresp de acordo com a 
régua de cobrança  da cooperativa com as orientações e  base no Manual de 
Instruções Gerais (MIG) - Cobrança Administrativa e Recuperação de Créditos 
Vencidos vigente.  

39. A Diretoria Executiva deverá regulamentar os prazos, limites e alçadas para 
procedimentos de cobrança e concessão de descontos a fim de facilitar a 
negociação e a recuperação dos créditos. 

 
NORMATIVOS COMPLEMENTARES 

40. Complementam a presente política todas as normas e procedimentos 
operacionais que regulam os produtos, as modalidades, as linhas e os 
processos de concessão de crédito, no âmbito de todas as entidades do 
Sistema Sicoob. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

41. As taxas e prazos serão aplicados somente às novas contratações, não sendo 
concedidos aos contratos liberados anteriores à vigência desta Política. 

42. Os casos que não se enquadram nesta Política serão analisados pelo Conselho 
de Administração do Sicoob Santa, que poderá alterá-la a qualquer momento, 
visando dar maior agilidade e segurança nas negociações com os cooperados. 

 
VIGÊNCIA 

43. Esta Política entrará em vigor a partir de 4 de novembro de 2019 e vigorará por 
prazo indeterminado. 
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