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REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA ASSOCIAÇÃO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – SICOOB SANTA 

 
TÍTULO I 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO E DA FINALIDADE 

 

Art. 1º A Diretoria Executiva é o órgão social encarregado da execução dos 
objetivos estatutários da Cooperativa. 
  
Art. 2º A Diretoria Executiva tem como finalidade 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 Cooperativa.  
 

CAPITULO II 
DAS CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE DIRETOR 

EXECUTIVO 
 
Art. 3º Constituem condições básicas para o exercício dos cargos de diretor 
executivo, além das condições estabelecidas no Estatuto Social: 
 
I. estar alinhado aos valores da Cooperativa e ao Código de Ética do 

Sicoob; 
 
II. ter disponibilidade de tempo para execução das atividades inerentes 

ao cargo; 
 
III. possuir formação acadêmica compatível com a função a ser 

executada; 
 
IV. possuir comprovada competência e experiência técnica. 
 
Art. 4º Não podem compor a Diretoria Executiva cônjuges, companheiros e 
parentes, consanguíneos ou afins, entre si até 2º (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. 
 

CAPÍTULO III 
DA OUTORGA DE MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Art. 6º O mandato outorgado pelos diretores a empregado da Cooperativa: 
I. Os diretores só poderão outorgar mandato para empregados cujo 

cargo tenha responsabilidade em relação aos poderes outorgados; 



Instituído pela Resolução 025 de 3/12/2012 
Revisado pela Resolução 064 de 26/2/2019 

 

II. não poderá ter prazo de validade superior ao de gestão dos 
outorgantes, salvo o mandato ad judicia; e 

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

 
CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

SEÇÃO I 
DO COLEGIADO 

 
Art. 7º Compete à Diretoria Executiva, além das atribuições descritas no 
Estatuto Social e de outras decorrentes de lei: 
I. cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração; 
II. autorizar a contratação de prestadores de serviços de caráter eventual 

ou não, ressalvada a contratação de auditores externos, os quais não 
poderão ser parentes entre si ou dos membros dos órgãos de 
administração e do Conselho Fiscal, até 2º grau, em linha reta ou 
colateral; 

III. fixar atribuições, alçadas e responsabilidades aos empregados; 
IV. divulgar comunicados sobre eventos ou fatos de interesse geral, 

mantendo o quadro social informado sobre os negócios da 
Cooperativa; 

V. outras atribuições quando delegadas pelo Conselho de Administração, 
como:  

a) fixar tarifas e taxas de juros; 
b) criar modalidades e linhas de credito; 
c) fixar limites de créditos; 
d) deliberar sobre resgate parcial de capital; 
e) deliberar sobre admissão e readmissão de cooperado; 

 
SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR EXECUTIVO 
 

Art. 8º São competências do diretor executivo, o principal Executivo da 
Cooperativa além daquelas descritas no Estatuto Social: 

I. gerenciamento do núcleo de gestão estratégica; 
II. coordenar a lavratura das atas das reuniões da Diretoria Executiva, 

podendo nomear empregado da Cooperativa para secretariar e lavrar as 
atas; 

III. ser responsável, perante o Banco Central do Brasil, pelo atendimento 
das exigências daquela autarquia, no que se referir às atividades das 
áreas que dirige; 

IV. ser responsável legal pela Cooperativa perante a Receita Federal do 
Brasil; 

V. ser responsável, perante a Cooperativa Central e demais entidades do 
sistema Cooperativista, pelo atendimento das exigências no que se 
referir as atividades das áreas que dirige; 
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VI. responder pelo relacionamento da Cooperativa com entidades do 
sistema Cooperativista, exceto quando se tratar de assuntos 
estratégicos do sistema; 

VII. responder pelo relacionamento da Cooperativa com as diretorias 
executivas das empresas conveniadas; 

VIII. desenvolver outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Diretoria 
Executiva; 

IX. resolver os casos omissos, em conjunto com o presidente do Conselho 
de Administração. 

 
SEÇÃO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR NEGOCIOS 
 
Art. 9 Compete ao diretor de Negócios: 

I. gerenciamento da área de relacionamento com o associado/cliente; 
II. coordenação das atividades das áreas subordinadas e das áreas 

terceirizadas; 
III. elaboração de plano de trabalho e avaliação dos resultados; 
IV. supervisionar se as atividades executadas pelas áreas subordinadas, 

atendam as diretrizes do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva; 

V. deliberar sobre os requisitos do processo de recrutamento e de seleção 
de pessoal para as áreas subordinadas, conforme definidos pela 
Diretoria Executiva; 

VI. deliberar sobre admissões, demissões, transferências e pedidos de 
férias dos colaboradores das áreas subordinadas, conforme 
determinação da Diretoria Executiva; 

VII. administração do plano de cargos e salários dos colaboradores das 
áreas subordinadas, em conjunto com o diretor executivo; 

VIII. promoção da capacitação técnica dos colaboradores das áreas 
subordinadas, conforme diretrizes da Diretoria Executiva; 

IX. desenvolvimento e implementação de programas de avaliação de 
desempenho em conjunto com o diretor executivo; 

X. elaboração de relatórios gerenciais, visando demonstrar o andamento do 
relacionamento com os cooperados e dos negócios da Cooperativa; 

XI. responder pelo relacionamento da Cooperativa com as áreas de Gestão 
de Pessoas das empresas conveniadas; 

XII. responder pelo relacionamento da Cooperativa com as diretorias 
executivas das empresas conveniadas, quando delegado pelo diretor 
executivo; 

XIII. desenvolver outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Diretoria 
Executiva; 

 
SEÇÃO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR CONTROLES 
 

Art. 10 Compete ao Diretor de Controles: 
I. gerenciamento da área de suporte organizacional, área operacional e da 

unidade de controles; 
II. responder pelas atividades de Gestão de Pessoas da Cooperativa; 
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III. responder pela área contábil da Cooperativa; 
IV. responder pelo controle orçamentário; 
V. coordenação das atividades das áreas subordinadas e das áreas 

terceirizadas; 
VI. elaboração de plano de trabalho e avaliação dos resultados; 
VII. supervisionar se as atividades executadas pelas áreas subordinadas, 

atendam as diretrizes do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva; 

VIII. deliberar sobre os requisitos do processo de recrutamento e de seleção 
de pessoal para as áreas subordinadas, conforme definidos pela 
Diretoria Executiva; 

IX. deliberar sobre admissões, demissões, transferências e pedidos de 
férias dos colaboradores das áreas subordinadas, conforme 
determinação da Diretoria Executiva; 

X. administração do plano de cargos e salários dos colaboradores das 
áreas subordinadas, em conjunto com o diretor executivo; 

XI. promoção da capacitação técnica dos colaboradores das áreas 
subordinadas, conforme diretrizes da Diretoria Executiva; 

XII. desenvolvimento e implementação de programas de avaliação de 
desempenho em conjunto com o diretor executivo; 

XIII. elaboração de relatórios gerenciais, visando demonstrar o estado 
econômico financeiro da Cooperativa; 

XIV. desenvolver outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Diretoria 
Executiva; 
  

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
SEÇÃO I 

DO LOCAL E DA PERIODICIDADE 
 

Art. 11 A Diretoria Executiva reunir-se-á periodicamente ou, no mínimo, 1 
(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. 12 As reuniões da Diretoria Executiva se instalam com a presença da 
maioria de seus membros. 

         
SEÇÃO II 

DA CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO 
 

Art. 13 As reuniões serão normalmente convocadas e dirigidas pelo diretor 
executivo ou, no caso de ausência, pelo diretor por ele indicado. 
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Art. 14 As convocações serão efetuadas mediante remessa de pautas por 
meio de mensagem eletrônica, com antecedência de 5 (cinco) dias corridos. 
 
Art. 15 A pauta dos assuntos a serem discutidos nas reuniões serão definidas 
pelo diretor executivo, mediante a observância do cronograma de assuntos 
constante do anexo I deste Regimento, ou, no caso de ausência, pelo diretor 
por ele indicado.  
 
Art. 16 Assuntos não previstos na pauta deverão ser inscritos para serem 
discutidos no item Assuntos gerais, não sendo permitido discuti-los 
intercaladamente aos assuntos pautados. 
 
§ 1º Ao diretor executivo cabe, no início dos trabalhos, solicitar manifestação 
dos diretores para a inclusão de assuntos gerais à ordem do dia. 
 
§ 2º O diretor executivo poderá apresentar recusa, justificada, à solicitação dos 
membros da Diretoria Executiva de inclusão de assuntos gerais à ordem do 
dia. 
 
Art. 17 Ao diretor executivo cabe enviar a documentação que embasará as 
discussões e as decisões sobre assuntos que constem das pautas das 
reuniões, com antecedência mínima de 1 (um) dia útil anterior data da reunião. 
 
Parágrafo único. Extraordinariamente, em razão de casos urgentes ou 
emergenciais, se aprovado pela maioria dos membros presentes, poderá 
ocorrer decisão sobre assuntos, cuja documentação que os embasa não foi 
encaminhada previamente. 

 
SEÇÃO III 

DA CONDUÇÃO DOS DEBATES 
 
Art. 18 Cabe ao diretor executivo organizar e conduzir os debates, de modo 
que as discussões sejam democráticas e objetivas. 
 
Art. 19 As proposições a serem submetidas nas reuniões da Diretoria 
Executiva deverão ser fundamentadas, ficando o diretor responsável pela 
apresentação do objetivo, o detalhamento, a motivação e o impacto da 
proposta. 
 
Art. 20 A critério do diretor executivo poderão ser incluídas, adiadas ou 
retiradas de pauta deliberações e/ou informações sobre qualquer assunto.  
 
Art. 21 Poderão ser solicitadas postergações de decisões para as reuniões 
imediatamente seguintes, para efeito de melhores esclarecimentos sobre os 
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, poderão ser 
prestados na própria reunião.  
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Art. 22 Os diretores deverão estar sempre presentes na sala de reunião 
durante as discussões sobre os assuntos pautados.  
 
Art. 23 Qualquer assunto decidido pela Diretoria Executiva somente poderá ser 
inserido novamente na pauta em razão de fatos novos que o justifique, desde 
que haja aprovação da maioria dos diretores. 

 
SEÇÃO IV 

DA PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS E DE TERCEIROS 
 
Art. 24 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 FORMALIZAÇÃO DA REUNIÃO 
 

Art. 25 Os assuntos tratados e as deliberações resultantes da reunião 
constarão de atas, lavradas em livro próprio, ou em folhas soltas a serem 
encadernadas e numeradas, aprovadas e assinadas pelos diretores presentes. 
 
§ 1º O diretor executivo 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 executivo 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. 26 A ata da reunião será assinada pelos diretores ao termino da reunião, 
exceto quando não for possível, situação em que deverá ser assinada na 
reunião seguinte. 
 
Art. 27 Independentemente da assinatura das atas, as decisões da Diretoria 
Executiva vigoram a partir da data da reunião em que ocorrerem. 
 
Art. 28 Os diretores que entenderem ser necessárias alterações na ata, 
deverão comunicá-las ao diretor executivo, até o dia útil anterior da reunião 
seguinte. 
 
Art. 29 As alterações propostas serão apreciadas por todos os diretores 
presentes à reunião respectiva, aos quais caberá a decisão pelo acolhimento, 
ou não, das proposições de retificações. 
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Art. 30 Depois de assinadas serão entregues cópias da ata para todos os 
diretores durante a própria reunião que foram assinadas, exceto quando não 
for possível, situação em que as cópias serão enviadas aos membros do 
colegiado, no máximo em 5 (cinco) dias corridos da data de realização da 
reunião. 
 
§ 1º Os diretores que não desejarem copia da ata deverão se manifestar na 
reunião. 
 
§ 2º A administração da Cooperativa somente fornecerá cópias extras das atas 
a diretores, por meio de fotocópias que serão enviadas pelo correio ou por 
meio de fax, não podem ser fornecidas cópias em meio magnético. 
 
§ 3º Todas as fotocópias fornecidas aos diretores terão impressa marca d’água 
com seu nome e data de fornecimento. 
 
Art. 31 Todos os documentos, inclusive os originais das atas, relacionados às 
reuniões ficarão arquivadas na Cooperativa. 
 
Art. 32 Os diretores terão acesso geral e irrestrito a toda documentação gerada 
ou citada nas atas de reuniões da Diretoria Executiva. 
 
Art. 33 O registro da presença dos diretores nas reuniões será evidenciado no 
preâmbulo da ata, bem como a justificativa de ausência e convidados 
presentes. 
 
Art. 34 Todos os participantes das reuniões, incluído o secretário, os 
convidados, os técnicos e outros que porventura venham a participar das 
reuniões da Diretoria Executiva, têm por obrigação ética, legal e profissional 
manter sigilo das informações relacionadas às reuniões, tornando-se 
legalmente responsáveis por quaisquer eventuais divulgações indevidas. 

 
 

SEÇÃO VI 
DA VOTAÇÃO 

 
Art. 35 A Diretoria Executiva delibera por maioria de votos dos presentes, com 
o voto obrigatório do diretor executivo.  
 
§ 1º 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 participação nos debates.  
 
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.  
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TÍTULO II 
DOS COMPONENTES SUBORDINADOS À DIRETORIA EXECUTIVA 

 
CAPÍTULO I 

COMPONENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Art. 39 Integram, ainda, a estrutura organizacional da cooperativa: 
  

I. Núcleo de Gestão Estratégica; 
II. Área de Relacionamento com o Associado/Cliente; 

a. Unidade de Processamento de Produtos e Serviços 
b. Unidade de Comercial; 
c. Unidade de Atendimento; 
d. Unidade de Caixa; 
e. Unidade de Crédito e Cadastro 
f. Unidade de Rede de Atendimento (PA); 

III. Cada posto de atendimento, detém a seguinte estrutura 
organizacional: 

a. Unidade Comercial; 
b. Unidade de Atendimento; 
c. Unidade de Caixa. 

IV. Área de Suporte Organizacional; 
a. Unidade Administrativa;  
b. Unidade Financeira; 
c. Unidade de Tesouraria; 

§ único A estrutura organizacional completa está representada no 
organograma do anexo II.  
 

SEÇÃO I  
DOS COMPONENTES SUBORDINADOS A DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Art. 40 Núcleo de Gestão Estratégica é subordinado ao diretor executivo e 

detém os seguintes grupos de responsabilidades: 
 

1. Gestão Estratégica: 
a) Prestar assessoria aos diretores executivos e aos conselheiros da 

Cooperativa; 
b) Apoiar a Diretoria na elaboração do Planejamento Estratégico, 

Orçamentos e Planos de Trabalho; 
c) Controlar e acompanhar os processos que forem designados pela 

Diretoria, coletando dados para mantar a diretoria informada sobre o 
desenvolvimento. 

d) Interagir com as demais áreas para de receber e fornecer 
informações confiáveis que contribuam para a execução da 
estratégia da instituição. 

 
2. Secretaria Executiva: 

a) Organizar, controlar e manter a segurança dos arquivos manuais e 
eletrônicos e documentos relacionados aos órgãos de governança; 

b) preparar o pagamento das cédulas de presença de conselheiros; 
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c) Organizar viagens e demais compromissos dos diretores executivos; 
d) Gerenciar informações internas e externas pertinentes à Diretoria 

Executiva; 
e) Controlar o relatório de admissão e demissão de cooperados; 
f) Acompanhar reuniões e assembleias, preparar atas e demais 

documentos; 
g) Acompanhar a execução das deliberações efetuadas em reuniões 

da Diretoria, Conselhos de Administração e Fiscal. 
h) Elaborar documentos como cartas, ofícios, comunicados, convites, 

procurações e os demais que forem solicitados. 
i) Receber, classificar e controlar as correspondências recebidas. 
j) Preparar e organizar eventos, reuniões e treinamentos promovidos. 
k) Elaborar relatórios e apresentações da Diretoria. 
l) Controlar, classificar e organizar biblioteca e demais documentos 

relativos à história da cooperativa. 
 

3. Projetos e Processos: 
a) Padronizar os processos de governança para a realização da 

estratégia corporativa, por meio de gerenciamento de portfólios, 
programas, projetos e processos de negócio; 

b) Acompanhar e apoiar os projetos junto aos diretores, gestores, e 
equipes responsáveis; 

c) Elaborar e manter a documentação dos projetos, de forma a garantir 
que estejam completos e atualizados; 

d) Elaborar apresentações sobre os projetos em andamento; 
e) Mapear e monitorar os processos da empresa visando sua 

otimização quanto à produtividade, redução de custo, melhoria da 
qualidade, etc.; 

f) Elaborar e revisar fluxogramas, verificar condições do trabalho, 
distribuição da mão-de-obra e uso de ferramentas que possam 
impactar os processos; 

g) Criar instruções de trabalho detalhando as etapas dos processos 
visando sua padronização ou implantação, incluindo normas, 
procedimentos, registros, formulários e demais documentos 
idealizados para a eficácia dos processos; 

h) Coletar informações, realizar pesquisas, visitar fornecedores, esboçar 
e discutir detalhes do projeto com os gestores das áreas envolvidas 
até sua conclusão, viabilização, testes e efetiva implementação; 

i) Elaborar materiais para orientação e treinamento dos usuários além 
de acompanhar as operações iniciais para assegurar o cumprimento 
da metodologia e objetivos traçados; 

j) Desenvolver os indicadores dos processos implantados para 
avaliação do desempenho do mesmo e apurar resultados e 
estatísticas que demonstrem sua eficácia; 

k) Manter-se informado sobre novas tecnologias para avaliação, 
reformulação ou inovação de processos visando sua adequação às 
estratégias da empresa; 
 

4. Comunicação e Marketing: 
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a) elaborar e executar plano anual que contemple as estratégias de 
marketing e de comunicação social; 

b) avaliar e fomentar a participação da Cooperativa em eventos nas 
empresas conveniadas, inclusive responsabilizando-se pelo 
desenvolvimento da política de apoio e patrocínio; 

c) planejar, desenvolver e controlar pesquisas de opinião; 
d) responder pela preparação de textos e peças promocionais para 

divulgação interna e externa; 
e) responder pela criação de artes para impressos, formulários e 

brindes; 
f) elaborar campanhas promocionais; 
g) responsabilizar-se pela implementação das campanhas 

desenvolvidas pelo Sicoob; 
h) responsabilizar-se pela aplicação das diretrizes e orientações do 

Sicoob em relação ao uso da marca; 
i) responder pelo desenvolvimento, publicação e controle de site 

institucional e promocionais, perfis e contas em redes sociais; 
j) assessorar à Diretoria Executiva, nos contatos com a imprensa; 
k) assessorar na preparação de palestras, de discursos e de outras 

formas de comunicação; 
l) colaborar na organização de eventos e de cerimoniais; 

 
5. Gestão de Pessoas: 

a) executar atividades de gestão de pessoas descritas no MIG – Gestão 
de Pessoas; 

b) Organizar os processos de recrutamento e seleção de colaboradores; 
c) Implantar e acompanhar a execução do programa de carreira da 

cooperativa; 
d) Apoiar nas atividades de levantamento de necessidades de 

treinamento para elaboração de ações educacionais; 
e) Apoiar nas inscrições e acompanhamento dos empregados nos 

cursos e treinamentos da Central ou de outras instituições; 
f) Apoiar na executar atividades de treinamento e organização de 

eventos, tais como: reprodução do material didático, confecção de 
crachás, listas de presenças, organização da sala, pastas, blocos e 
canetas, etc. 

g) Apoiar nas atividades do cronograma de implantação do Programa 
de Gestão de Desempenho na Cooperativa; 

h) Auxiliar na logística das etapas de elaboração das metas, Plano 
Individual de Trabalho, Sensibilização e treinamento da fase de 
planejamento do Programa de Gestão de Desempenho. 

i) Auxiliar nas ações de Humanização que promovam o bem-estar dos 
empregados; 

j) Auxiliar na logística para aplicação dos instrumentos que aferem 
estresse e clima organizacional; 

k) Apoiar nas atividades dos programas de pessoas com deficiência, 
menor aprendiz e estagiários. 
 

6. Educação e Formação: 
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a) Responsabilizar-se pelas atividades educacionais da Cooperativa, 
especialmente ações de educação financeira e cooperativa 
presencias e a distância; 

b) Criar programas educacionais para cooperados e colaboradores; 
c) Planejar e organizar ações educacionais nas unidades da 

Cooperativa e das empresas parceiras; 
d) Criar e responsabilizar-se pelas apresentações de integração de 

cooperados e colaboradores; 
e) Dar suporte a alunos em plataforma EAD; 
f) Contratar e acompanhar produção de conteúdo EAD; 
g) Realizar palestras de educação financeira e cooperativa; 
h) Avaliar, definir, contratar ou produzir materiais didáticos necessários 

para aplicação dos conteúdos propostos; 
i) Definir e acompanhar indicadores para avaliação de desempenho 

das ações e projetos educacionais; 
j) Responsabilizar-se pelas atividades educacionais da Cooperativa, 

especialmente ações de educação financeira e cooperativa 
presencias e a distância; 

k) Criar programas educacionais para cooperados e colaboradores; 
l) Planejar e organizar ações educacionais nas unidades da 

Cooperativa e das empresas parceiras; 
m) Criar e responsabilizar-se pelas apresentações de integração de 

cooperados e colaboradores; 
n) Dar suporte a alunos em plataforma EAD; 
o) Contratar e acompanhar produção de conteúdo EAD; 
p) Realizar palestras de educação financeira e cooperativa; 
q) Avaliar, definir, contratar ou produzir materiais didáticos necessários 

para aplicação dos conteúdos propostos; 
r) Definir e acompanhar indicadores para avaliação de desempenho 

das ações e projetos educacionais; 
 
Art. 41 Área de Relacionamento com o Associado/Cliente é subordinada ao 

diretor de negócios e abrange as seguintes unidades: 
1. Unidade de Processamento de Produtos e Serviços; 
2. Unidade Comercial; 
3. Unidade de Atendimento; 
4. Unidade de Caixa; 
5. Unidade de Crédito e Cadastro; 
6. Unidade de Rede de Atendimento; 

i. Postos de Atendimento. 
 
1. Unidade de Processamento de Produtos e Serviços, que detém as 

seguintes responsabilidades: 
a) coordenar a implantação de novos produtos e serviços, dependentes 

ou não de regulação própria;  
b) coordenar a elaboração da arquitetura dos novos produtos e 

serviços, no que se refere aos instrumentos legais (contratos e 
cédulas), operacionais (internos e externos), formas de cálculo e 
definição do público-alvo, cuja origem de recursos seja da própria 
cooperativa;  
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c) responder pela retaguarda, gestão, manutenção e controle dos 
produtos e serviços comercializados; 

d) cadastrar e controlar em sistemas próprios ou de terceiros os 
produtos e serviços comercializados; 

e) elaborar controles de recebimento de taxas e comissões de 
empresas parceiras; 

f) apurar e controlar os pagamentos de comissões e bônus referente a 
comercialização, controle e gestão de produtos e serviços; 

g) Acompanhar o resultado mensal apurado e apontar 
tendências/sugestões;  

h) Acompanhar o resultado de vendas dos produtos e serviços 
ofertados pela cooperativa, através das ferramentas disponibilizadas 
pela cooperativa ou Central;  

i) Buscar constantemente informações junto ao parceiro conveniado, 
objetivando estar sempre atualizado em relação aos produtos 
oferecidos. 

 
2. Unidade Comercial, que detém as seguintes responsabilidades: 

a) responder pela estratégia comercial da cooperativa; 
b) implementar o plano de metas na comercialização de produtos e 

serviços; 
c) capacitar a equipe de vendas da cooperativa para execução das 

ações, na forma da estratégia definida pela Diretoria, em conjunto 
com a Cooperativa Central e Sicoob Confederação;  

d) responder pela mobilização da equipe de vendas da cooperativa;  
e) responder pelo incremento das carteiras de captação e de aplicação 

de recursos, e de prestação de serviços;  
f) auxiliar a Diretoria Executiva na precificação de tarifas e serviços;  
g) prospectar novas oportunidades, elaborando estudos 

mercadológicos;  
h) identificar as necessidades dos associados/clientes e oferecer 

produtos e serviços condizentes com o perfil dos mesmos;  
i) executar as políticas de comercialização de produtos de serviços 

definidas pela cooperativa;  
j) operacionalizar a comercialização de produtos de serviços da 

cooperativa;  
k) realizar visitas aos associados/clientes para comercialização de 

produtos de serviços da cooperativa;  
l) desenvolver e acompanhar os planos de prospecção de mercado, 

identificando novas áreas de atuação ou segmentos de mercado, 
visando à ampliação do volume de negócios e a participação de 
mercado; 

m) planejar e controlar os critérios de captação de novos cooperados; 
n) Adotar as medidas necessárias que visem o cumprimento das metas 

fixadas de produtos e serviços;  
o) Manter-se informado dos produtos e serviços oferecidos pela 

Cooperativa;  
p) Realizar o pós venda dos produtos e serviços;  
q) Acompanhar o resultado mensal apurado e apontar 

tendências/sugestões;  
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r) Acompanhar o resultado de vendas dos produtos e serviços 
ofertados pela cooperativa, através das ferramentas disponibilizadas 
pela cooperativa ou Central;  

s) Buscar constantemente informações junto ao parceiro conveniado, 
objetivando estar sempre atualizado em relação aos produtos 
oferecidos.  

t) elaborar relatórios gerenciais; 
u) elaborar relatório anual de atividades executadas; 
v) Outras, a critério da Diretoria Executiva. 

3. Unidade de Atendimento, que detém as seguintes responsabilidades: 
a. coordenar o atendimento ao público;  
b. orientar o quadro de cooperados na utilização dos produtos e 

serviços da cooperativa;  
c. identificar fatos e ocorrências relevantes cujo atendimento foge ao 

âmbito habitual da cooperativa e encaminhar à Diretoria Executiva;  
d. responsabilizar-se pela manutenção e atualização cadastral de 

cooperados; 
e. Analisar o cadastro dos associados/clientes da cooperativa, emitindo 

pareceres conclusivos relacionados à aprovação ou não do cadastro, 
observando o disposto nos normativos legais e internos;  

f. Realizar atendimento ao público em geral;  
g. Identificar a necessidade ou oportunidade de venda de produtos e 

serviços a associados/clientes de acordo com normas especificas do 
produto ou serviço prestado;  

h. Executar o processo de abertura e manutenção de contas correntes, 
de acordo com os normativos legais e internos;  

i. Formalizar o encerramento de contas correntes de acordo com os 
normativos vigentes;  

j. Emitir, arquivar e controlar relatórios disponibilizados pelo sistema 
Sicoob e demais informações geradas pela unidade, mantendo os 
arquivos em bom estado e de fácil acesso, observando os prazos 
estabelecidos pela Política de Segurança da Informação da 
Cooperativa;  

k. Executar, controlar e acompanhar as rotinas relacionadas à cartões 
negociados com os associados/clientes.  

l. Responsabilizar-se pela integralização mínima de cotas partes 
exigidas no Estatuto Social dos novos sócios.  

m. receber, analisar e processar solicitações de cooperados; 
n. elaborar relatórios gerenciais; 
o. elaborar relatório anual de atividades executadas; 
p. Outras, a critério da Diretoria Executiva. 

4. Unidade Caixa, que detém as seguintes responsabilidades: 
a) Cumprir os prazos e horários de processamento das rotinas 

operacionais e de entrega de documentos;  
b) Responder pelas movimentações financeiras e bancárias efetuadas, 

como: autenticações de entrada e saída em dinheiro e cheques, 
abertura, fechamento e conferência do caixa, saques e depósitos 
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bancários em outras instituições, guarda de numerários, conciliação 
de saldos e outros,  

c) Enviar os dados e documentos para processamento, inclusive do 
auto atendimento;  

d) Efetuar conferência de assinaturas constantes em documentos e 
cheques apresentados no caixa e/ou pelo serviço de compensação 
(assinatura, preenchimento e código de segurança), com os 
respectivos cartões de autógrafo, bem como contra-ordens, 
assegurando a autenticidade dos mesmos;  

e) Efetuar pagamentos de fornecedores, devidamente autorizados pela 
gerência e/ou diretoria;  

f) Verificar as movimentações financeiras dos associados/clientes, 
monitorar diariamente o Sistema de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Sispld), apontando 
aquelas relativas a informações passíveis de anotação junto ao 
Banco Central do Brasil;  

g) Separar cédula falsa e encaminhar ao Banco Central do Brasil, para 
averiguação;  

h) Efetuar a custódia de despesas de associados/clientes, 
assegurando pelo débito na conta-corrente deles nas datas 
estabelecidas;  

i) Digitar DOC, DEC e TED, quando for necessário.  
j) Identificar a necessidade ou oportunidade de venda de produtos e 

serviços a associados/clientes de acordo com normas específicas 
dos produtos e serviços prestados;  

k) Efetuar solicitações de talões de cheques e providenciar a entrega;  
l) Conhecer todos os produtos e serviços da cooperativa.  

 
5. Unidade de Crédito e Cadastro, que detém as seguintes 

responsabilidades:  
a. organizar e custodiar os dossiês de cadastro e crédito;  
b. operacionalizar a captura eletrônica dos documentos do dossiê de 

cadastro e crédito;  
c. responsabilizar-se pelas atividades de vistoria na aplicação do 

crédito;  
d. responsabilizar-se pelo registro das restrições cadastrais do 

cooperado;  
e.  zelar pela correta formalização das operações de crédito, 

segundo descrito nos instrumentos de regulação de crédito;  
f. vistoriar as garantias reais certificando a devida adequação para 

cobertura das operações. 
g. controlar a admissão, readmissão, demissão, exclusão e 

eliminação dos cooperados; 
h. controlar a atualização cadastral dos cooperados; 
i. coordenar a regra de concessão de crédito;  
j. elaborar e revisar o cálculo do risco cliente e do risco das 

operações de crédito;  
k. efetuar análise econômico-financeira dos cooperados, para 

definição de limites;  
l. submeter os limites propostos à aprovação superior imediato;  
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m. elaborar parecer conclusivo para todas os pleitos de crédito;  
n. submeter, à alçada competente, as operações de crédito não 

enquadradas no limite;  
o. análise da viabilidade econômica da carteira de operações de 

crédito, mediante exame da correlação custo/benefício; 
p. monitorar as carteiras de crédito;  
q. planejar, desenvolver e controlar as cobranças dos débitos de 

cooperados em atraso; 
r. recuperar créditos extrajudiciais e judiciais; 
s. oferecer suporte técnico a diretoria executiva; 
t. elaborar relatórios gerenciais; 
u. elaborar relatório anual de atividades executadas; 
v. Outras, a critério da Diretoria Executiva. 

 
 
6. Unidade Rede de Atendimento, que detém as seguintes 

responsabilidades: 
a) coordenar a implantação e acompanhar a gestão de cada Posto de 

Atendimento (PA), o qual constitua parte da rede da cooperativa;  
b) implantar a estratégia comercial no PA;  
c) implementar e acompanhar a execução do plano de metas na 

comercialização de produtos e serviços, em cada PA;  
d) acompanhar a evolução das receitas e a execução das despesas de 

cada PA;  
e) auxiliar a Diretoria Executiva na definição de critérios para expansão 

da cooperativa por meio da abertura de novo posto de atendimento;  
f) identificar ocorrências e atuar no processo de retenção de 

cooperados de cada PA; 
g) planejar e desenvolver as visitas nas empresas conveniadas; 
h) elaborar relatórios gerenciais; 
i) elaborar relatório anual de atividades executadas; 
j) Outras, a critério da Diretoria Executiva. 

i. Os Postos de Atendimento detêm as seguintes responsabilidades no 
âmbito de seu Posto de Atendimento: 

a) Executar as atividades descritas na Unidade Comercial; 
b) Executar as atividades descritas na Unidade de Atendimento; 
c) Executar as atividades descritas na Unidade de Caixa; 
d) Planejar e desenvolver as visitas nas empresas conveniadas, 

mantendo um bom relacionamento com as lideranças nas casas; 
e) zelar pelo patrimônio do Posto de Atendimento e executar a regra de 

segurança patrimonial; 
f) identificar fatos e ocorrências relevantes cujo atendimento foge ao 

âmbito habitual da cooperativa e encaminhar à Diretoria Executiva;  
g) elaborar relatórios gerenciais; 
h) elaborar relatório anual de atividades executadas; 
i) Outras, a critério da Diretoria Executiva. 

Art. 42 Área de Suporte Organizacional é subordinada ao diretor de controles 
e abrange as seguintes unidades: 
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1. Unidade Financeira; 
2. Unidade Administrativa; 
3. Unidade de Tesouraria; 

 
1. Unidade Financeira, que detém as seguintes responsabilidades: 

a) controlar, diariamente, a captação de recursos dos cooperados;  
b) controlar, diariamente, as aplicações na centralização financeira;  
c) liberar os créditos concedidos referentes aos contratos de 

empréstimos,  financiamentos e restituição de capital aos 
cooperados;  

d) controlar o conta corrente;  
e) Controlar o movimento diário da compensação;  
f) Monitorar as carteiras de crédito;  
g) Responder pela recuperação de crédito;  
h) Efetuar o fechamento diariamente do Sistema Sisbr;  
i) Efetuar a geração dos cheques compensáveis;  
j) Efetuar conciliação bancária diariamente:  
k) Imprimir o extrato das contas no Bancoob (conta convênio e conta 

movimento) e conta na Central (centralização financeira) ou em 
outra instituição financeira;  

l) Imprimir relatórios de sua remessa, cheques, DOC´s, DEC´s, 
devolução de cheques depositados, intercredis, TED´s, convênios;  

m) Imprimir, os protocolos do movimento da Compe;  
n) Conferir se os lançamentos efetuados no extrato correspondem com 

a movimentação do dia anterior da cooperativa. Cada lançamento 
efetuado no extrato deve ser comprovado por um documento 
impresso;  

o) Realizar conferência da movimentação recebida nos caixas (Sede e 
PAC) com os respectivos protocolos (cheques, DOC´s, DEC´s, 
devolução de cheques depositados, intercredis, TED´s, convênios);  

p) Encaminhar diariamente os documentos para serem contabilizados 
pela área responsável; 

q) emitir o relatório de adiantamento a depositantes para controle;  
r) Fazer ata para incinerar os cheques após seis dias de 

compensados;  
s) Efetuar lançamentos conta corrente;  
t) Controlar o valor a manter na conta de centralização financeira;  
u) Acompanhar os lançamentos efetuados na conta da centralização 

financeira pela Central;  
v) Efetuar liquidação de operações de crédito;  
w) Realizar inclusão/exclusão no Cadastro de Cheque sem Fundo;  
x) Imprimir relatório de devolução de cheques para controle;  
y) Efetuar devolução de cheques;  
z) Efetuar integralização/subscrição de capital;  
aa) Realizar aplicação financeira de acordo com a política de captação;  
bb)  Efetuar cadastramento das taxa da captação remunerada de acordo 

com a política de captação;  
cc)  Solicitar cadastramento/descadastramento de usuário no sistema 

SPB;  
dd) Realizar entrega de cheque devolvido, mediante protocolo;  
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ee) Autorizar a efetivação dos débitos automáticos e agendamentos.  
ff)  controlar os valores cobrados pela Central por serviços prestados; 
gg) controlar as contas a pagar da cooperativa, administrando o fluxo de 

caixa; 
hh) controlar adiantamentos de viagens e outras despesas; 
ii) controlar a arrecadação e o repasse de recursos oriundos de 

convênios de prestação de serviços; 
jj) controlar e custodiar os documentos de pagamentos e outros 

controles financeiros; 
kk) controlar a integralização e movimentação de capital dos 

cooperados; 
ll) controlar, enviar e processar os valores devidos de cooperados para 

desconto em folha de pagamento das empresas conveniadas; 
mm) controlar e enviar boletos bancários valores devidos de 

cooperados quando não for possível o envio para desconto em folha 
de pagamento ou quando for a característica do produto; 

nn) controlar os repasses das empresas conveniadas; 
oo) elaborar relatórios gerenciais; 
pp) elaborar relatório anual de atividades executadas; 
qq) Outras, a critério da Diretoria Executiva. 

2. Unidade Administrativa, que detém as seguintes responsabilidades: 
a) realizar compras e contratação de serviços, quando estas atividades 

não forem realizadas pela cooperativa central;  
b) controlar e responsabilizar-se pelos contratos de serviços com 

terceiros; 
c) cuidar da manutenção e da conservação patrimonial;  
d) zelar pelo patrimônio da cooperativa e executar a regra de 

segurança patrimonial;  
e) executar as atividades de infraestrutura;  
f) organizar os eventos promovidos pela cooperativa;  
g) executar as atividades de folha de pagamento e do departamento de 

pessoal; 
h) organizar as informações que compõem a memória técnica e 

administrativa da cooperativa;  
i) controlar o envio e recebimento de documentos do arquivo 

centralizado; 
j) controlar serviços de reprografia e de encadernação; 
k) controlar o almoxarifado;  
l) administrar o serviço de correio, correspondências e malotes;  
m) controlar o arquivo de documentos emitidos e recebidos;  
n) controlar e avaliar os gastos com telefonia;  
o) controlar locação de veículos, compras de passagens e reservas de 

hotéis; 
p) responsabilizar-se pela assistência técnica de suporte em software e 

em hardware, quando solicitado; 
q) responsabilizar-se pela política de segurança de tecnologia; 
r) elaborar relatórios gerenciais; 
s) elaborar relatório anual de atividades executadas; 
t) Outras, a critério da Diretoria Executiva. 
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3. Unidade de Tesouraria, que detém as seguintes responsabilidades: 
a) Efetuar o fechamento diário dos caixas da agência sem registros de 

pendências;  
b) Prestar suporte técnico operacional aos PA(s);  
c) Coordenar a atividade operacional da bateria de caixas;  
d) Supervisionar as liquidações de cheques, boletos, títulos, 

documentos de arrecadação e demais documentos de compensação 
sacados contra a Cooperativa;  

e) Supervisionar a captura e digitalização das imagens dos 
documentos os quais serão transitados na Compe por Imagem;  

f) Realizar as transferências de recursos por meio de ordens de crédito 
e pelo Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB);  

g) Observar as movimentações financeiras atípicas as quais possam 
ser caracterizadas no âmbito da lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo.  

h) Realizar procedimentos de suprimento e recebimentos de numerário 
no caixa e Terminal de Auto Atendimento – ATM, conforme politicas 
internas;  

i) Realizar conferência da tesouraria;  
j) Efetuar a contagem de numerário e remetê-los para depósito na 

conta de reserva bancária;  
k) Efetuar guarda dos borderôs;  
l) Solicitar reapresentação de cheque quando solicitado pelo 

associado;  
m) Realizar acompanhamento dos vencimentos (data boa) dos cheques 

em custodia de cobrança e titulo descontado;  
n) Controlar o horário de abertura e fechamento do cofre, previamente 

estabelecido pelas normas internas;  
o) Verificar se os estornos e reautenticações no caixa estão assinados;  
p) Efetuar conferencia do movimento do caixa;  
q) Efetuar conferencia da tesouraria mensalmente com o controle 

interno e com o conselho fiscal, preenchendo termo de conferência 
de tesouraria;  

r) Realizar conferência periodicamente dos malotes de associados;  
s) Responder pelas movimentações financeiras e bancárias efetuadas, 

como: autenticações de entrada e saída em dinheiro e cheques, 
abertura, fechamento e conferência do caixa, saques e depósitos 
bancários em outras instituições; guarda de numerários, conciliação 
de saldos e outros;  

t) Encaminhar os documentos para microfilmagem;  
u) Acompanhar o Sistema Sispld e realizar inclusão no Siscoaf quando 

necessário.  
 
Art. 43 A Diretoria poderá contratar serviços centralizados na Cooperativa 
Central ou na Confederação, que terão suas responsabilidades definidas em 
contratos específicos e terão gestão, acompanhamento e controle por unidades 
internas conforme abaixo: 

Serviço Centralizado Responsabilidade Interna 

Folha de Pagamento Unidade Administrativa 

Contabilidade Unidade Financeira 
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Cobrança Unidade Financeira 

Cadastro Unidade de Crédito e Cadastro 

Tecnologia Unidade Administrativa 

Gestão de Pessoas Núcleo de Gestão Estratégica 

Controles Internos e Riscos Núcleo de Gestão Estratégica 

Ouvidoria Núcleo de Gestão Estratégica 

Comunicação e Marketing Núcleo de Gestão Estratégica 

 
CAPÍTULO II 

DAS SUBSTITUIÇÕES DOS EMPREGADOS 
 

Art. 44 Serão substituídos por seus pares ou pelo empregado subordinado 
imediato, os gerentes e supervisores quando da ausência ou impedimento 
temporário e superior a 5 (cinco) dias. 
 
Parágrafo único. O empregado substituto terá direito ao adicional de 
substituição proporcional aos dias em que exercer a função, exceto os pares 
citado no caput. 

 
TÍTULO III 

DAS ALÇADAS 
 

Art. 45 Alçada é o limite máximo mensal de valor para o exercício da 
competência atribuída aos diversos cargos ou níveis hierárquicos para a 
tomada de decisão. 

 
CAPÍTULO I 

DA DELEGAÇÃO 
 

Art. 46 As alçadas podem ser delegadas por meio de procuração, no todo ou 
em parte, a pessoas hierarquicamente subordinadas dentro da estrutura 
organizacional e desde que: 
I. não haja disposições em contrário; 
II. no ato formal de delegação constem os parâmetros da delegação, 

entre eles, o montante delegado, em valor ou percentual da alçada; 
III. o delegado esteja habilitado a receber a autoridade delegada; 
IV. a delegação seja compatível com o nível de responsabilidade do delegado; 
V. o delegante seja responsável pelos resultados produzidos, decorrentes 

da delegação, e o delegado pelos atos praticados. 
 

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA USO DAS ALÇADAS 

 
Art. 47 Independentemente da alçada será autorizada a realização de despesa 
apenas se estiver expressamente prevista no orçamento aprovado pelo 
Conselho de Administração. 
 
Art. 48 A autorização concedida em decorrência do exercício da alçada deve 
considerar sempre os normativos internos e os pareceres técnicos relativos ao 
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assunto, devendo, em caso de dúvida, ser encaminhado à instância superior 
para decisão.  
 
Art. 49 Quando o titular da alçada for formalmente substituído, o substituto 
assume as atribuições e as alçadas do titular substituído. 
 
Art. 50 No caso de ausência do titular da alçada, deverá ser obtida autorização 
do superior imediato do titular ausente. 
 
Art. 51 Exceção ou omissão relacionada ao uso da alçada, conforme disposto 
neste regimento, será apreciada apenas pela Diretoria Executiva.  

 
CAPÍTULO III 

DAS DESPESAS 
 
Art. 52 As despesas estão limitadas aos valores orçados no ano, respeitadas 
as previsões de desembolso e as alçadas definidas no anexo III deste 
Regimento.  
 
Art. 53 Sempre que requisitado, a documentação comprobatória das despesas 
poderá ser examinada pelo Conselho Fiscal e Auditoria Interna. 
 

SEÇÃO I 
NA GESTÃO DE PESSOAS 

 
Art. 54 As alçadas relacionadas à gestão de pessoas estão apresentadas no 
anexo IV deste Regimento. 

 
SEÇÃO II 

NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E TREINAMENTOS 
 
Art. 55 As alçadas relacionadas à realização de viagens, treinamentos e 
participação em eventos externos estão apresentadas no anexo V deste 
Regimento. 

 
TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 56 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 Administração. 
 
Art. 57 Os diretores devem observar os comportamentos e as condutas éticas 
apresentadas no Código de Ética do Sicoob. 
 
Art. 58 Ocorrências não contempladas neste regimento serão levadas pelo 
diretor executivo, para conhecimento e decisão dos demais membros da 
Diretoria Executiva.  
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Art. 59 Este regimento interno foi revisado e entra em vigor em xx de janeiro de 
2019. 
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Anexo I 
 

Cronograma de assuntos a serem tratados pela Diretoria Executiva nas 
reuniões ordinárias mensais 

 
 

Assunto 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Riscos             
Monitorar o cumprimento das políticas instituídas X X X X X X X X X X X X 
Propor atualizações, no mínimo anuais, ao Conselho de 
Administração  X           

Lavagem de dinheiro             
Monitorar o cumprimento das políticas instituídas X X X X X X X X X X X X 
Propor atualizações, no mínimo anuais, ao Conselho de 
Administração 

  X          

Ouvidoria             
Analisar os relatórios de ouvidoria gerados  X      X     

Acompanhamento de Ações Judiciais             
Analisar os relatórios de acompanhamento judicial   X      X    

Estratégia e orçamento             
Propor novo planejamento estratégico          X X X 
Monitorar o cumprimento do planejamento estratégico X X X X X X X X X X X X 
Monitorar o cumprimento dos planos periódicos de trabalho X X X X X X X X X X X X 
Estabelecer metas de trabalho para as áreas subordinadas            X 
Monitorar o cumprimento das metas das áreas subordinadas X X X X X X X X X X X X 
Elaborar proposta de Orçamento Anual            X 

Relatórios e informações             
Verificar informações financeiras, contábeis e orçamentária X X X X X X X X X X X X 
Verificar informações sobre os negócios X X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento do relacionamento com as empresas conveniadas X  X  X  X  X  X  
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Anexo II 
 

Estrutura Organizacional 
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Anexo III 
 

Alçadas para aprovação de Despesas e Investimentos 

 

Valor 
Alçada de aprovação 

Supervisor Gerente Diretor 
Diretoria 

Executiva 

Despesas previstas no orçamento (por aprovação) 
Até 1 (um) salários mínimos X    
Até 5 (cinco) salários mínimos  X   
Até 15 (quinze) salários mínimos   X  
Acima de 15 (quinze) salários mínimos    X 

Despesas NÃO previstas no orçamento (por mês) 
Até 5 (cinco) salários mínimos   X  
Até 15 (quinze) salários mínimos    X 

Investimentos previstos no orçamento (por aprovação) 
Até 5 (cinco) salários mínimos  X   
Até 30 (trinta) salários mínimos   X  
Acima de 30 (trinta) salários mínimos    X 

Investimentos NÃO previstos no orçamento (por mês) 
Até 5 (cinco) salários mínimos   X  
Até 15 (quinze) salários mínimos    X 
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Anexo IV 
 

Alçadas de Gestão de Pessoas 

 

Cargos 
Alçada de aprovação 

Supervisor Gerente Diretor 
Diretoria 

Executiva 

Estagiários, auxiliares, assistentes e analistas  
Substituição de Pessoal X X   
Admissão de Pessoal (vaga nova)  X X  
Reajustes e Promoções  X X  
Escala de Férias X X   

Contadores e supervisores  
Substituição de Pessoal  X X  
Admissão de Pessoal (vaga nova)  X X  
Reajustes e Promoções  X X  
Escala de Férias  X   

Gerentes  
Substituição de Pessoal    X 
Admissão de Pessoal (vaga nova)    X 
Reajustes e Promoções   X  
Escala de Férias   X  
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Anexo V 
 

Alçadas para aprovação de Viagens, Treinamentos e Eventos 

 

Tipo de Evento 
Alçada de aprovação 

Supervisor Gerente Diretor 
Diretoria 

Executiva 

Solicitação de adiantamentos para viagens  
Até 2 (dois) salários mínimos  X   
Até 4 (quatro) salários mínimos   X  
Reservas de hotéis  X   
Compra de passagens aéreas   X  

Relatório de despesas de viagens  
Até 5 (cinco) salários mínimos   X  
Acima de 5 (cinco) salários mínimos    X 

Treinamentos e eventos  
Até 5 (cinco) salários mínimos X X   
Até 15 (quinze) salários mínimos   X  
Acima de 15 (quinze) salários mínimos    X 

 
 

 


