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REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COOPERATIVA DE 
CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LIDA - SICOOB UNIAO CENTRAL

TiTULO I
DA DIRETORIA EXECUTIVA

CAPITULO I
DA DEFINIQAO E DA FINALIDADE

Art. 1° A Diretoria Executiva 6 o 6rgao social encarregado da execugao dos objetivos 
estatutcirios da Cooperativa de credito da Regiao Central de Minas Ltda - Sicoob 
Uniao Central.

Art. 2° A Diretoria Executiva tem como finalidade cumprir as diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho de Administragao, bem como executar pianos, metas e estrat£gias para 

“gaTSntira'adequa'da e eficaz consecugao dos .objetivos estatut£rios da Cooperativa 
de credito da Regiao Central de Minas Ltda - Sicoob Uniao Central.

CAPITULO II
DAS COMPETENCES DA DIRETORIA EXECUTIVA

SEQAOI 
DO COLEGIADO

Art. 3° Compete d Diretoria Executiva, al6m das atribuigoes descritas no Estatuto 
Social e de outras decorrentes de lei:

cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho de Administragao;

* •»

I.

autorizar a_ contratagao de prestadores de servigos de carter eventual ou 
h^.'feslalvada'a contratagao de auditores externos, os quais nao poderao 
ser parentes entre si ou dos membros dos 6rgaos de administragao e do 
Conselho Fiscal, at6 2° grau, em linha reta ou colateral;

II.
Mt£. M

fixar atribuigoes, algadas e responsabilidades aos empregados;III.

divulgar comunicados sobre eventos ou fatos de interesse geral ou de 
natureza temporaria, ou seja, que nao tenha caracteristica continua;

encaminhar para deliberagao do Conselho de Administragao da Cooperativa 
as excegdes as politicas e aos procedimentos estabelecidos para o 
gerenciamento de riscos;

estar alinhado aos valores da cooperativa e ao Codigo de £tica do Sicoob;

IV.

V.

VI.
s* I l*I'I ♦H i .

ter disponibilidade de tempo para execugao das atividades inerentes ao 
cargo;

VII.

S)
I S

J
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possuir formapao academica compatlvet com a fun^ao a ser executada;VIII.

possuir comprovada competencia e experiencia tecnica.

Paragrafo Unico - Para analise quanto a autorizagao de contratagao de prestadores 
de servigos conforme Inciso II do caput deste Artigo, a Diretoria Executive devera:

IX.

observar os criterios fixados pela Cooperativa quanto a terceirizagao de 
servigos e de selegao de seus prestadores; e

I.

II. realizar avaliagao, gerenciamento e monitoramento do risco operacional 
decorrente de servigos terceirizados relevantes para o funcionamento 
regular da Cooperativa.

SEQAO II
DAS COMPETENCIAS DO DIRETOR DE NEGOCIOS

Art. 4° ^|gsQ^p}|^t^n^i^s,i^o,^rgtot.de. Negppjos, o principal. Diretor Executive da 
Cooperativa de Credito da Regiao Central de Minas Ltda-Sicoob Uniao Central, alem 
daquelas descritas no Estatuto Social:

I. assessorar o Diretor Administrative nos assuntos a ele competentes;

representar a Cooperativa passiva e ativamente, em juizo ou fora dele, salvo 
a representagao prevista no paragrafo 3°, do art. 81 do estatuto social, que 
somente poder£ ser exercida se houver outorga de procuragao especifica do 
presidente do Conselho de Administragao;

II.

substituir o Diretor Administrative;III.

IV. responder pelas areas de negocio e relacionamento com os associados;

coordenar, junto com os demais diretores, as atribuigoes da Diretoria 
Executiva, visando a eficiencia e transparencia no cumprimento das diretrizes 
fixadas pelo Conselho de Administragao;

V.

representar a Diretoria Executiva nas apresentagoes e na prestagao de 
contas para o Conselho de Administragao;

supefvfsionat asl5pifag6es e as'atividades e vefificaf; Tempestivamente, o 
estado economico-financeiro da Cooperativa;

auxiliar o presidente do Conselho de Administragao nos trabalhos relatives a 
Assembleia Geral;

VI.

tfll.

VIII.

gerir as atividades comerciais no que tange a concessao de emprestimos, a 
bfeftacfe servigos e a rhdvimehtagao de capital; ^ V

IX.
» V .

/
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X. conceber as analises mensais sobre a evolugao das operagoes, a serem 
apresentadas ao Conselho de Administragao;

XI. coordenar o desenvolvimento das atividades socials e sugerir a Diretoria 
Executiva medidas que julgar convenientes;

XII. coordenar a elaborag§o de metas anuais e do Planejamento estrategico da 
cooperativa, a serem apresentadas ao Conselho de Administragao;

XIII. orientar, acompanhar e avaliar a atuagao dos empregados de sua area;

XIV. conduziro relacionamento com terceiros no interesse da cooperativa;
K -

XV; zelar pela.seguranga dos recursos financeiros e outros valores mobiliarios;

XVI. dirigir as atividades administrativas no que tange as politicas de credito, 
recursos humanos, tecnologicos e mat^riais e as atividades fins da 
Cooperativa (operagoes ativas, passivas' acessorias e especiais, cadastre 
recuperagao de credito etc.);

. * • * * i /'t * «

XVII. gafantiKaexecugao'tlas-politicas e difetrizes de recursos humanos, credito 
tecnologia e materials;

XVIII. orientar e acompanhar a execugao da contabilidade da Cooperativa, de 
forma a permitir visao permanente da situagao economica, financeira e 
patrimonial;

XIX; zelar pela eficiencia, eficacia e efetividade dos sistemas informatizados e de 
telecomunicagoes;

XX. decidir em conjunto com o Diretor Administrative, sobre admissao e 
demissao de empregado;

XXI. executar as atividades relacionadas com as fungoes financeiras (fluxo de 
caixa, captagao e apiicagao de recursos, demonstragoes financeiras, 
analises de rentabilidade, de custos, de riscos etc.);

XXII. resolver casos omissos, em conjunto com o Diretor Administrative;

XXIII. executar outras atividades nao previstas no Estatuto Social, determinadas 
pelo conselho de Administragao e/ou pela Assembleia Geral;

XXIV. conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da cooperativa; e

XXV. acompanhar as operagoes em curso anormal, adotando as medidas e os 
controles necessarios para regularizagag, observada a regujamentagao ei 
vigor. " ^

/
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SEQAO III
DAS COMPETENCIAS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

Art. 5° Compete ao diretor Administrative:

conduzir o relacionamento com terceiros no interesse da cooperativa;

coordenar, junto com o Diretor de Negocios, as atribuigoes da Diretoria 
Executiva, visando a eficiencia e transparencia no cumprimento das diretrizes 
fixadas pelo Conselho de Administragao;

representar a Diretoria Executiva nas apresentagoes e na prestagao de 
contas para o Conselho de Administragao;

II.

III.

U( t.t.w :»!

supervisionar as operagoes e as atividades e verificar, tempestivamente, o 
estado economico-financeiro da cooperativa:

IV.

'If,
informar, tempestivamente, o Conselho de Administragao, a proposito de 
constatagoes que requeiram medidas urgentes;

V.

convocar e coordenar as reunifies da Diretoria Executiva;VI.

outorgar mandate a empregado da Cooperativa, juntamente com outro 
diretor, estabelecendo poderes, extensgo e validade do mandate;

.'.xr
decidir, em conjunto com o Diretor de Negocios, sobre a admissao e a 
demissao de empregados;

^terg^wsiW'tfamj^tei.com outro-diretor, mandate ad judicia a advogado 
empregado ou contratado;

resolver os casos omissos, em conjunto.pom o Diretor de Negocios;
(i

auxiliar o presidente do Conselho de Administragao nos trabalhos relatives a 
Assembleia Geral;

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

executar outras atividades nao previstas neste Estatuto Social, determinadas 
pelo Conselho de Administragao e/ou pela Assembleia Geral;

dirigir os assuntos relacionados as atividades de Controles Internes e Riscos, 
de forma a assegurar conformidade com as politicas internas e exigencias 
regulamentares;

conceber as analises mensais sobre a evolugao das operagfies, a serem 
apresentadas ao Conselho de Administragao;

averbar no Livro ou Ficha de Matricula a subscrigao, realizagao ou resgate de 
quota-parte, bem como as transferencias realizadas entre associados^^. . \

XII.

XIII.

XIV.

XV.

/r\
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XVI. coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir a Diretoria 
Executiva medidas que julgar convenientes;

XVII. gerir as atividades operacionais no que tange a concessao de emprestimos, 
a oferta de serviqos e a movimentagao de capital; e

XVIII. orientar, acompanhar e avaliar a atua^ao dos empegados de sua area;

XIX. supervisionar o desenvolvimento, a implementa^ao e o desempenho da 
estrutura simplificada de gerenciamento de riscos, e garantir seu 
aperfeisoamento;

XX. subsidiar e participar do processo de tomada de decisoes estrategicas 
relacionadas ao gerenciamento de riscos, auxiliando o Conselho de 
Administraqao;

XXL superyisjpnar os processos e controles relatives a apuragao do montante 
RWAS5-e ao requerimento mmimo de PR;

XXII. avaliar e se manifestar junto ao-Conselho de Administragao sobre os 
relatorios gerenciais periodicos versandp sobre o desempenho da estrutura 
simplificada de gerenciamento de riscos da Cooperativa;

XXIII. elaborar relatorios mensais, a serem apresentados ao Conselho de
XIX. Adrmmsttasaop .

XXIV. supervisionar as atividades relacionadas a riscos, com o apoio do 
gerenciamento centralizado realizado pelo Sicoob Confederagao;

XXV. dirigir os assuntos relacionados as atividades de Controles Internes e Riscos, 
de forma a assegurar conformidade com as politicas internas e exigencias 
regulamentares;

XXVI. gerir os assuntos relacionados a Politica de Prevengao a Lavagem de 
dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), fazendo cumprir as 
determinagoes regulamentares; e

XXVII. responder pelo gerenciamento de riscos e pelo gerenciamento de capital da 
Cooperativa.

XX5IL eiiibonM reiafr-no-. ■
Paragrafo unico - Admite-se que o Diretor Administrative desempenhe outras
fungoes na instituigao, exceto as que configure^ conflito de interesses.

CAPITULO
DAS REUNIOES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Vf

^ ;

-is > v, . . ;

SEQAOI 
DO LOCAL E DA PERIODICIDADE

/
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Art. 6° A Diretoria Executiva reunir-se-a periodicamente ou, no minimo, 1 (uma) vez 
por mes, conforme disponibilidade de agenda dos diretores, com o objetivo de discutir 
assuntos de interesse da Cooperativa, visando o cumprimento de suas finalidades 
estatutarias.

Paragrafo unico. As reunioes poderao ser presenciais, nesta hipotese na sede da 
Cooperativa ou outro local previamente aprovado pelo colegiado, e/ou por 
videoconferencia.

Art. 7° As reunioes da Diretoria Executiva se instalam com a presenga da maioria de 
seus membros.

SEQAO II
DA CONVOCAQAC) DA REUNIAO

Art. 8° As reunioes serao normalmente convocadas e dirigidas pelo diretor 
Administrative ou, no caso de ausencia, pelo diretor por ele indicado.

Art. 9° As convocagbes serao efetuadas mediante remessa de pautas por meio de 
mensagem eletronica, com antecedencia de 5 (cinco) dias corridos.

Art. 10° A pauta dos assuntos a serem discutidos nas reunioes serao definidas pelo 
Diretor Administrative, mediante a observancia do cronograma de assuntos constante 
do anexo I deste Regimento, ou, no caso de ausencia, pelo diretor por ele indicado.

Art. 11® Assuntos nao previstos na pauta deverbo ser inscritos para serem discutidos 
no item Assuntos gerais, nao sendo permitido discuti-los intercaladamente aos 
assuntos pautados. .

§ 1° Ao diretor Administrative cabe, no inicio dos trabalhos, solicitar manifestagao dos 
diretores para a inclusao de assuntos gerais a ordem do dia.

fl(i®10'§ire\or'A'&ministPa'tivo^ pddera apfeseritar recusa, justificada, a solicitagao dos 

membros da Diretoria Executiva de inclusao de assuntos gerais a ordem do dia.

Art. 12° Ao Diretor Administrative cabe enviar, ^dr meio de voto, a documentagao que 
embasara as discussoes e as decisdes sobre assuntos que constem das pautas das 
reunioes, com antecedencia minima de 1 (um) dia util anterior data da reuniao.

^^^•^‘unfco/E^'radfdinanarrietife^'dMrazab de casos’urgbriies bu emergenciais, 
se aprovado pela maioria dos membros presentes, podera ocorrer decisao sobre 
assuntos, cuja documentagao que os embasa rji-jg foi encaminhada previamente.

se^ao in
DA CONDUgAO DOS DEBATES

ArF. ^S^CaBe ad difetoTA'dmiriistrativo-organizar e cbnduzir os debates, de modo que 
as discussoes sejam democraticas e objetivas.

ft

V /
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Art. 14° As proposi5oes a serem submetidas nas reunioes da Diretoria Executiva 
deverao ser formalizadas por meio de voto, assinado pelo proponente, no qual 
constara o objetivo, o detalhamento, a motivagao e o impacto da proposta.

Paragrafo unico. 0 voto sera parte integrante dos registros da reuniao em que foi 
discutido e devera estar anexado a ata lavrada na ocasiao.

Art. 15° A criterio do diretor Administrative poderao ser incluidas, adiadas ou retiradas 
de pauta deliberagoes e/ou informagoes sobre qualquer assunto.

Art. 16° Poderao ser solicitadas postergagoes de decisoes para as reunioes 
imediatamente seguintes, para efeito de melhores esclarecimentos sobre os assuntos 
em discussao, desde que se trate de alguma decisao que nao demande urgencia e 
seja plenamente justificado.

Paragrafo unico. Os esclarecimentos mencionados no capuf deste artigo, se julgados 
convenientes pelos diretores e havendo tempo suficiente, poderao ser prestados na 
propria reuniao.

Art. 17° Os diretores deverao estar sempre participando da reuniao, seja presencial 
ou por videoconferencia, durante as discussoes sobre os assuntos pautados.

Art. 18° Qualquer assunto decidido pela Diretoria Executiva somente podera ser 
inserido novamente na pauta em razao de fatos novos que o justifique, desde que haja 
aprovagao da maioria dos diretores.

SEQAO IV
DA PARTICIPAQAO DE TECNICOS E DE TERCEIROS

sempre que necessario e mediante anuencia dos 
diretores, podera requisitar a presenga de tecnicos da Cooperativa/Central, dos 
fornecedores, para participar da reuniao, com a finalidade de prestar esclarecimentos 
sobre os temas.

SE£AO V
DA FORMALIZAQAO DA REUNIAO

^^Sb^'bl^assunlSstratacfos e as deliberagoes resiiltantes da reuniao constarao de 
atas, lavradas em livro proprio, ou em folhas soltas a serem encadernadas e 
numeradas, aprovadas e assinadas pelos diretores presentes.n-

§ 1° 0 diretor Administrative nomeara secretario que sera responsavel pela 
elaboragao de atas claras, concisas, objetivas, resumidas e que tratem a realidade 
das discussoes e das deliberagoes ocorridas nas reunioes.

? jr-.

§ 2° O secretario da reuniao designado pelo diretor Administrative esta autorizado a 
autenticar, rubricando sozinho os anexos das. atas das reunioes, tornando esses 
documentos validos como parte integrante das atas para todos os efeitos legai /I

niao do ConselbtTde Administra^ao.Rcgimcnto aprovado em 18/12/2020 — Ata 4i
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§ 3° Os anexos das atas das reunioes serao arquivados juntamente com as atas, em 
ordem cronologica de realizagao das reunioes e de forma que identifiquem 
perfeitamente os numeros das atas e dos respectivos anexos

Art. 21° Aata da reuniao sera assinada pelosdiretores em ate 20 (vinte)dias contados 
da data de realizagao da reuniao.

Paragrafo unico. Ficafacultada aassinatura eletronicada ata, devendo ser assinada, 
nesta hipotese, por todos os participantes com o uso de certificado digital do tipo A3, 
credenciado pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil.

Art. 22° Para efeito de avaliagao pelos diretores, o secret£rio devera enviar a minuta 
da ata de cada reuniao ate, no maximo, 5 (cinco) dias corridos, contados da data de 
realizagao.

Art. 23° Os diretores que entenderem ser necessarias alteragoes na minuta da ata, 
^e^j^b^'m^ni^aSs^o^e.cretario ate o dia anterior da reuniao seguinte.

Paragrafo unico. As alteragoes propostas serao apreciadas por todos os diretores 
presentes a reuniao, aos quais cabera a degisao pelo acolhimento, ou nao, das 
proposigoes.

Art. 24° E vedada a solicitagao de alteragao nas atas apos serem aprovadas e
Pi^oria Executiva.

Art. 25° Copia da ata assinada sera entregue para todos os conselheiros de 
administragao e fiscais, no prazo maximo de .5 (cinco) dias corridos apos a assinatura 
da ata.
Paragrafo unico. Copia extra da ata somente podera ser solicitada pelos diretores 
executives.

9cfdos'oslSoc6’mentbs, inclusive o original da ata, relacionados as reunioes, 
ficarao arquivados na Sala da Diretoria Executiva da Cooperativa.

Art. 27° Independentemente da assinatura da ata na reuniao subsequente, as 
decisbes da Diretoria Executiva vigorarao a partir da data da reuniao em que 
ocorrerem.

Paragrafo untco.
serao objeto de discussao e reformulagao, quando for o caso, na reuniao 
subsequente.

Art. 28° 0 registro da presenga nas reunioes, evidenciada pela assinatura do diretor 
em livro proprio, sera providenciado pelo secretario da reuniao.

§1o:';‘ul{3Jdiretor que participar da reuniao por videoconferencia sera considerado 
presente a reuniao e seu voto valido, para todos os efeitos legais, e incorporad^a at^ 
da referida reuniao.

^ventuais disCordahcias quanto as decisbes registradas em atas

/;‘c
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§2° - 0 registro da participa^ao na reuniao realizada por videoconferencia, sera feito 
por declarasao do secretario em ata e no livro proprio.

Art. 29'’ Todos os participantes das reunioes, incluido o secretario, os convidados, os 
tecnicos e outros que porventura venham a participar das reunioes da Diretoria 
Executiva, tern por obrigat^ao etica, legal e profissional manter sigilo das informagoes 
relacionadas as reunioes, tornando-se legalmente responsaveis por quaisquer 
eventuais divulgagoes indevidas.

SEQAO VI 
DA VOTAQAO

^^d^A^r^o^^ecutiva delibera por maioria de votos dos presentes 

obrigatorio do diretor de Negocios.

§ 1° Cada diretor tera direito a um voto.

, com o voto

§ 2° O diretor nao podera votar na deliberagao em que tiver envolvimento direto na 
^t^^,eriic^pregi^gapc^j(ou,quando configurado conflito de interesses, assegurada a 
pahicipagao nt>s1i§bates'"'l'“ ‘

Art. SI0 Nas votagoes, as abstengoes nao seraq computadas como votos para efeito 
de decisao, mas constarao das atas, juntamehte com os votos dissidentes, quando 
solicitado o registro.

SEQAO VII
DA COMUNICAQAO COM O CONSELHO DE ADMINISTRAQAO E COM 0

CONSELH0 FISCAL

Art. 32'’ A fim de facilitar e ordenar a comunicagao entre os membros do Conselho de 
Administragao, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, as duvidas e solicitagoes 
de informagoes e documentos deverao ser enviadas por meio da Diretoria Executiva 
ao Presidente do Conselho de Administragao e ao Coordenador do Conselho Fiscal, 
respectivamente, e vice-versa.

t, \J UiJeK.it ctiw . \T

TITULO II
DOS COMPONENTES SUBORDINADOS A DIRETORIA EXECUTIVA 

CAPITULO I DA GESTAO EXECUTIVA DE NEGOCIOS

Art. 33° e subordinada a Diretoria de Negocios e possui os seguintes 
niveis/unidades/gerencias:

Nivel Estrategico Operacional:
• 5

a) Solugao ao Negocio: Comunicagao e Marketing
b) Gestao Executiva: Superintendencia de Negocios

gimentoraprovado em 18/12/2020 —At 1 — ReuniSo do Con&e)h( de Adnxinf^fra^ao.
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II. Nivel Tatico

a) Gestao Tatica: Gerencia de Negocios
b) Solugoes ao Negocio: Unidade de Negocios, Produtos e Serviipos

Nivel OperacionalIII. I

a) Gerencia de Contas Digitais
b) Gerencia de Plataforma
c) Gerencia Regional
d) Gerencia de Agenda

I. Atendimento
II. Caixas

e) Gerencia de Relacionamento
I. Gerencia de Relacionamento PF
II. Gerencia de Relacionamento PJ

Gerencia de Relacionamento, RuralIII.
j.

CAPITULO II
DA dtSTtfd^keeDTWA OPERACIONAL, ADMINISTRATIVA E GESTAO DE

RISCOS

Art. 34° e subordinada a Diretoria Administrative e possui os seguintes 
niveis/unidades/gerencias:

)
1. Nivel Administrativo *« v ! kj

I. Nivel Estrategico Operacional Administrativo
.'it Vi’:

a) Gestao Executiya^Superintendencia Operacional
........................ ts

II. Nivel Tatico
. ,c.. .

a) Gestao Tatica: Gerencia Operacional

III. Nivel Operacional — Suporte ao Negocio
. 4

i ’ a) Unidade de Cadastro 
, , b). Unidade de Credito

c) Unidade de Risco de Credito
d) Unidade de Cobranpa

■A-!
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IV. Nivel Estrategico Administrativo

a) Gestao Executiva: Superintendencia Administrativa 
I. Solugoes Corporativas

1. Unidade de Recursos Humanos
2. Planejamento Estrategico

a) Processos
b) Projetos
c) Inovapao
d) Expansao

V. Nivel Tatico:

a) Gestao Tatica; Gerencia Administrativa

ViNivel Operacional — Suporte Organizacional

a) Unidade de Tesouraria
b) Unidade de Contabilidade
c) Unidade de tecnplogia
d) Unidade de Conta Corrente
e) Unidade Administrativa

I. Compras
II. Contas a pagar
III. Almoxarifado
IV. Patrimonio
V. Seguranga
VI. Departamento Pessoal

t\

2. Nivel Gestao de Riscos

Nivel Estrategico .

a) Gestao Executiva: Unidade Juridica

II. Nivel Tatico: Nao completa Nivel Gerencial

III. Nivel Operacional

a) Unidade de Controles Internes e Compliance
» si

I. Compliance
II. Normas

i

Regiqpento aprov^o em 18/12/2020 - 40! setiniao do Cons 4hq dc Adjoinistra^iio.
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III. PLD/FT
IV. Prevengao e Combate a Fraudes
V. Gestao de Continuidade dos Negocios

b. Unidade de Gestao de Riscos

I. Risco de Credito
II. Risco Operacional
III. Risco Socioambiental
IV. Risco de Imagem 

. Demais Riscos+'r*'+

TITULO III 
DAS ALQADAS

Art. 35° Algada e o limite maximo mensal de valor para o exercicio da competencia 
atribuida aos diversos cargos ou niveis hierarquicos para a tomada de decisao.

CAPITULO I 
DA DELEGAQAO

Art. 36'* As algadas podem ser delegadas por meio de procuragao, no todo ou em 
parte, a pessoas hierarquicamente subordinadas dentro da estrutura organizacional e 
desde que:

iV. Ri«rn nr-
nao haja disposigoes em contrario;

<T. i*1/"

I.

II. no ato formal de delegagao constem o^.parametros da delegagao, entre eles, 
o montante delegado, em valor ou percentual da algada;

o delegado esteja habilltado a receber a autoridade delegada;

lv. a delegagao seja compativel com o mvel de responsabilidade do delegado;

o delegante seja responsavel pelos resultados produzidos, decorrentes da 
delegagao, e o delegado pelos atos pr^ficados.

CAPITULO II
DAS CONDIQOES GERAIS PARA USO DAS ALQADAS

III.

V.

'.r

desde que:

Art. 37° Independentemente da algada sera autorizada a realizagao de despesa 
apenas se estiver expressamente prevista no orgamento aprovado pelo Conselho de 
Administragao.

Art. 38° A autorizagao concedida em decorrencia do exercicio da algada deve 
jj^nsidergr^i^i^e ^s^n^^mativps JDternps e os^ pareceres tecnicos relativos aoQ;-

A\a 401Regimen'to aprovado em 18/12/2020 .euni2o do Con lelho de Administra9ao.
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assunto, devendo, em case de duvida, ser encaminhado a instancia superior para 
decisao.

Art. 39° Quando o titular da alpada for formalmente substituido, o substitute assume 
as atribuipoes e as alpadas do titular substituido.

Art. 40° No caso de aus§ncia do titular da alpada, devera ser obtida autorizapao do 
superior imediato do titular ausente.

Art. 41° Excepao ou omissao relacionada ao uso da alpada, conforme disposto neste 
regimento, sera apreciada apenas pela Diretoria-Executive.

CAPITULO III 
DAS DESPESASSt Uniao Cnntfa!

Art. 42° As despesas estao limitadas aos valores orpados no ano, respeitadas as 
provisoes de desembolso.

Art. £3° Sempre que requisitado, a documentapao comprobatoria das despesas 
poderai ser examinada pela Auditoria Interna.

.1 -•

SEQAOI
NA GESTAO DE PESSOAS

Art. 44° A admissao ou a promopap.do quadro.funcional sera realizada na seguinte 
cbndipao:

admissao: se houver vaga no quadro de pessoal, aprovado pela Diretoria 
Executiva, e recursos previstos no orpamento;

II. promocao com alteracao de cargo: se. houver vaga no quadro de pessoal 
aprovado pela Diretoria Executiva,'e recursos previstos no orpamento;

promocao sem alteracao de cargo: se houver disponibilidade de recursos
. . V previsto no orpamento. podera ser exar-iinaoc.'! ribi- .-v..:,;..

Art. 45° As alpadas relacionadas a gestao de pessoas estao apresentadas no anexo 
III deste Regimento. ....

III.
"i.. •.;

SEQAO II
NA REALIZAQAO DE VIAGENS E TREINAMENTOS

Art. 46° As. alpadas relacionadas a realizapao.de viagens e treinamentos estao 
apresentadas no anexo III deste regimento interno.

/
^^to4^»va<tofimalft42/2020 -Ata 401 -iM. euniao do Conselholde Administrayao.Re
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TiTULO IV
DAS DISPOSIpOES FINAIS

Art. 47° Este instrumento normative nortear£ as agoes do corpo funcional da 
Cooperativa/Central podendo ser revisto e alterado em questdes pertinentes, por 
proposta da Diretoria Executiva, e aprovado pelo Conselho de Administra^ao.

Art. 48° Os diretores devem observar os comportamentos e as condutas 6ticas 
apresentadas no Cddigo de Eitica do Sicoob.

Art. 49® Este regimento interno entra em vigor na data da aprovagao pelo Conselho 
de Administragao.

'TV
ESTE
ADMINISTRAQAO DA COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE 
MINAS LTDA. -SICOOB UNIAO CENTRAL REALIZADA EM 18/12/2020.

^G^ENtS^INTERNO FOI APROVADO NA REUNIAO DO CONSELHO DE

•j

Paraopeba/MG, 18 de dezembro de 2020.

CoopsraiivQ/Contnal • oaenQR|j5iNAL,’A'SSIN,ADO'POR:‘ nt,?'rr'..........

CONSELHO DE ADMlMlSTRAQAO
•i . • _

*,

W»OARL©SiMAlilRlCIO M. MOTA
residente do Conselho de Administragao

de EDUVALDO BATISTA DE OLIVEIRA 
onsetfielro

w ■If Z 'A*
^F|RREIRA MAZZONI
Conselheiro

iOG. DE FIGUEIREDO 
onselheiro

JOSE EDUARDO CARNEIR© M.-IDINIZ 
Conselheiro

RAFAELVHENRIQUE CORREA CASTRO
I ' Conselheiro

• r

DIRETORIA EXECUTIVA

y
R< iDRIGO JOS^DINIZ CASTRO

Diretor Administrative
EDUARDO MAT^QLIPS DOS SANTOS 

Diretor de Negdcios

Rcgimcnlo aprovado em 18/12/2020 — Ata 401 — ReuniSo do Conselho de Administragao.
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Cronograma de assuntos da Diretoria Executive

Cronograma anual dos assuntos a serem tratados pela Diretoria Executiva da 
Cooperativa

lan fev mar abr mai iun lul ago set out nov dez
Riscos

Monitorar o cumprimento da polltica institufda pelo Sicoob 
ConfederacSo 

f

Proper atualizafdes. no mlnimo anuais, ao Conselho de 
Administracflo 

I

Lavagem de dinhelro
Monitorar o cumprimento da polltica institulda pelo Sicoob 
Confederacao 

i
\

Proper atualiza$des, no minimo anuais, ao Conselho de }' t
Administracao-*

Ouvldoria i

Analisar os relatdrios de ouvldoria gerados

Acompanhamento das aeftes judicials
Acompanhamento do controle e do provisionamento * 
acbes iudiciais
Acompanhamento dos relatdrios de cobran^a da carteira 
de erddito H

i.Estratdgla e orcamento
Proper o planejamento estratdgico
Monitorar o cumprimento do planejamento eslratdgico
Definir diretrizes orpamentdrias
Monitorar o orcamento

Relat6rios^4nfonnao0es financelras e contdbeis .r*t:
T,Informacdes financelras

Informapdes contdbeis
Acompanhamento dos niveis de aprovisionamento deji • 
operapdes de erddito da carteira da cooperativa (com foco na | • , 
avaliacao dos associados e operapdes) !
Assuntos admlnlstrattvos divers os

MnailSc! Ob -OrdU-'lr-v. w vn v

(

l U».

V

/
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ANEXO II
PAUTA DA REUNIAO DA DIRETOR1A EXECUTIVA 

/ / ( dia da semana )

HORARIOASSUNTOSORDEM DE AS
Leitura e aprovapao da ata da reuniao da Diretoria 
Executiva realizada no dia / / ;01
Processo decisorio da Prevenpao de Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, incluindo as 
comunicapoes realizadas as autoridades competentes;

de Prestadores de servigo; empregados; 
' '^gerentes e apresentagao ao Conselho de Administragao 

de proposta de contratagao e/ou de dispensa de 
executivos realizada no mes de

02

03
/

Propositura, ao Conselho de Administragao, de normas 
relacionadas a contratagao e demissao de empregados; 
ao Plano de Cargos e Salaries, a Estrutura 
Organizacional e quadro funcional basico do SICOOB 

TaoOrcamento Anual, regulamentose regimentos

04

do SICOOB
Delegagao de poderes aos executivos contratados, com 
fixagao de atribuigoes, algadas e responsabilidades;05

Mandates outorgados no mes de /06

Ex^ueaQe/Qu analise do que se segue: ,
A) carteira de credito e da inadimplencia e cobranga;
B) captagoes;
C) monitoramento dos 20 malores depositantes e 
devedores;
D) taxas praticadas nas carteiras ativas e passivas;
E) formalizagao das transagoes e operagoes com 
egrtqs.j&lfwiQnadas;
F) deliberagao sobre utilizagao dos recursos do 
FATES - Fundo de Assistencia Tecnica Educacional 
e Social, observados os limites de algada;
G) aquisigao, alienagao doagag e/ou oneragao de
bens moveis;__________________________________

07

04

Regimento aprovado em 18/12/2020 Ala 40 uniaq do Coiiselho dministra^o.
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Anexo III

Gestao de pessoas

Conselho de 
Administragao

Oiretoria
Executiva

Diretor Gerente

Quadro de Pessoal
ContratagSo de 
diretores X1.1

Aprovacao do Quadro iinrao v-erura! de Pessoal e suas
afteragoes

1.2 1 X

Aprovag§o do valor do 
orgamento para 
promogoes

X1.3

Admissoes, demissoes, promogoes e transferencias
De Superintendentes, ^ 
consultores e2.1 X
assessores

2.2 De gerentes Xt‘T

De supervisores e 
demais empregados X2.3

Frequencia
X3.1 Hora-extra

Escala deferiasdos 
diretores executivos3.2 X

Escala de f^rias 
superintendentes,

assessores

3.3 X
V''5

\Escala de ferias de3.4 Xgerentes
Escala de ferias de 
supervisores e demais 
ffgipregados

3.5 X X

Ri^giD^efllaapiiovadofm. 18/12/2020 - Ala 40! - Rcu liao^o nsetho dis Administraijilo.' ^<
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tr-rr Gestao das atividades administrativas

Conselho de Diretoria
Executiva

1 Diretore 
1 Gerente

Gerente ou 
responsavelAdmlnistragao

1 Autorizagao de compras de bens e servigos e realizagao c e despesas
Ate R$ 5.000,00 X
Ate R$ 5.000,01 X X

2 Contratagao de sen/igos e obnras
Ate R$ 4.999,00
Ate R$ 5.000,00 X

3 Atesto de NFs, faturas, recibos e denials documentos para pagto compras

Qualquer valor, 
desde ^que^. o 
pregoro^prazo, a 
quantidade e os 
demais requisites 
estejam 
conformidade com 

compra

em

a
XTealizada— oelo 

-
sempre atestado 
por duas pessoas, 
sendo, pelo menos 

delas, 
detentora de cargo

assessor.

uma

Conselho de Diretoria 
Administragao Executiva

1 Diretor e Gerente ou 
1 Gerente responsavel1

Bagamentp. de,compras de bens e servigos autorizados-'-MM ^
XAte R$ 1.000,00

Ate R$ 5.000,00 X
X XAcima de R$ 5.000,01

Autorizagdes de movimentagao em contas de terceiros5
XAte R$ 1.000,00

XAte R$ 5.000,00
XAteR$.14l999,0Qv

Ate R$ 15.000,00 X

//r .
3o do C insclho do A'dminislraijio.Regimcnto aprovado cm 18/12/2020 - Ata 40fY Rd
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