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juntos hoje?
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É a sua participação 
que transforma o 

nosso futuro e o da 
nossa comunidade.

Você é 
essencial
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COMEÇAR?
VAMOS



Desenvolvimento 
Sustentável
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viver nossa missão é
fazer hoje e no futuro 
um mundo melhor



O Sicredi 
faz a diferença

para sua comunidade

Nossa entrega para o 
Associado e a Sociedade

contribui para o seu 
desenvolvimento
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▪ Inclusão social
▪ Diversidade
▪ Cooperação
▪ Cultura
▪ Educação

Ambiental

▪ Geração de renda
▪ Emprego
▪ Economia

Econômico 
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O desenvolvimento equilibrado faz a diferença na vida dos nossos associados

Os 3 pilares do desenvolvimento sustentável

Social

▪ Ecoeficiência
▪ Soluções financeiras e não-

financeiras com impacto ambiental
positivo
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Relacionamento  
e Cooperativismo

Soluções 
Responsáveis 

Desenvolvimento 
Local 

Direcionadores
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável

Difundir o que somos 
e fortalecer o nosso 

modelo de gestão de 
forma sustentável

Oferecer produtos e 
serviços responsáveis 
e justos e operar de 
forma sustentável

Fazer a diferença na 
vida dos Associados e 

das Comunidades
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Os princípios e valores 
do cooperativismo 

mudam 
a realidade 

▪ Associados

▪ Colaboradores 

▪ Comerciantes locais

▪ Pequenos 
agricultores 

▪ Pessoas 
com deficiência

▪ Jovens

▪ Comunidades

▪ Mulheres

São as pessoas e 
as comunidades

que se beneficiam 

do nosso trabalho



Única instituição financeira presente

213

ASSEMBLEIA2020
Dados: outubro/2019

1.800
Agências

1.200 
Municípios

Municípios
Sicredi hoje

Estados de abrangência do 
Sicredi e com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR

AC

PA

AP

RO

MT

TO

MA

PI

BA

GO

MS

SP

PR

SC

RS

RJ

MG

CE

PE

AL

SE

PB

RN

ES

DF

+

+

Sistema Sicredi
Área de Atuação
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369Municípios

24 milEducadores

280 milCrianças e 
adolescentes

1.900Escolas

Educação

13

1459

13 mil

145

Sicredi Coop
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9 milCrianças e 
adolescentes

150Cooperativas
Escolares

Cooperativas
Escolares

Educação

600

14

Sicredi Coop

75Municípios 7
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Programa
Participação

Transparência / Decisão 
Compartilhada

Associados nas assembleias de 2019

+ 500 mil

Pertencer

Sicredi Coop

+ 12 mil



Fates – Cursos Técnicos - Participantes

ASSEMBLEIA2020

2.100 
2.300 

1.800 

2017 2018 2019

Razão de ser

Sicredi Centro Serra



Fates – Cursos Técnicos – Investimento (R$ mil)
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210 
230 

185 

2017 2018 2019

Razão de ser

Sicredi Centro Serra



Doe Solidariedade - Arrecadação
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16 16
18

2017 2018 2019

Razão de ser

Sicredi Centro Serra

50
Toneladas

arrecadadas

30
Entidades 

Beneficiadas

+ de 



Patrocínios
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261 

167 
213 

2017 2018 2019

Razão de ser

Sicredi Centro Serra
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Mudanças no

Estatuto Social

ASSEMBLEIA2020

Reforma 

Estatutária



Assembleia Extraordinária
Sicredi Centro Serra RS 
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Reforma do Estatuto Social
Integração ao Sicredi

• Retirado o Banco e demais empresas controladas com o objetivo de redução do risco trabalhista no entendimento de grupo 

econômico, substituindo pela expressão todas as pessoas jurídicas das quais participem.

Objeto Social

• Opção de inclusão de “financiamento habitacional” (Lei nº 11.977, art. 6º B, § 2º);

• Aprimoramento de texto que trata do “desenvolvimento e implementação de programas educacionais...”. 

Condições de Admissão

• Inclusão da possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas que possuam vínculo com a cooperativa ou com associado, mesmo fora 

da área de ação da cooperativa; e

• Possibilidade de associação de pessoas físicas ou jurídicas que residam ou estejam estabelecidas dentro da área de atuação da

Central, excluídos os municípios que fazem parte de outra Central;



Assembleia Extraordinária
Sicredi Centro Serra RS 
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Reforma do Estatuto Social
Não Poderão Permanecer como associados (hipóteses de exclusão)

• Aquele que possa exercer concorrência com a Cooperativa (inclusão);

• Aquele que exercer atividades que contrariem os objetivos da cooperativa ou que com eles colidam (inclusão);

• Perda do vínculo de emprego com a Cooperativa por justa causa (não mais com qualquer empresa do Sicredi);

• inadimplência com a cooperativa por mais de 180 dias (redução dos atuais 360 dias);

• Causar prejuízo à cooperativa ou ao Sicredi (alteração);

• Deixar de operar por mais de 365 dias (inclusão);

• Movimentação de valores de atividades irregulares ou ilícitas (inclusão);

• Infringir obrigações contratuais de produtos e serviços (inclusão);

• Possuir informações cadastrais irregulares ou desatualizadas (inclusão).

Do desligamento por Eliminação

• Infração à legislação ou ao Estatuto, quando não aplicável a exclusão (alteração);

• Infração aos normativos internos do Sicredi (inclusão);

• Inadimplência com a cooperativa até 179 dias (redução dos atuais 364 dias);

• Comunicação da eliminação por meio físico ou eletrônico (alteração);

• Possibilidade de delegação da decisão de eliminação e exclusão pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva (inclusão).



Assembleia Extraordinária
Sicredi Centro Serra RS 
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Reforma do Estatuto Social
Deveres dos Associados

• Inclusão de previsão de que a demissão, eliminação ou exclusão do associado implicará no vencimento antecipado de todas as 

obrigações contraídas com a Cooperativa ou com outras entidades do Sicredi, a critério da cooperativa.

Assembleias Gerais

• Possibilidade de Assembleias Gerais e de Núcleos presenciais ou à distância;

• Possibilidade de assinaturas eletrônicas na lista de presença, além das físicas;



Assembleia Extraordinária
Sicredi Centro Serra RS 
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Reforma do Estatuto Social
Conselho de Administração

• Ampliação dos requisitos para o cargo de Conselheiro

• Não ter sofrido sanção por infração gravíssima prevista no RIS;

• Reuniões presenciais ou à distância;

Processo eleitoral

• Transferência para o Código eleitoral do Capítulo do Processo Eleitoral. 



Assembleia Extraordinária
Sicredi Centro Serra RS 
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Reforma do Estatuto Social
Diretoria Executiva

• Inclusão da atribuição da representação pelo Diretor Executivo nas deliberações sistêmicas de normas e regulamentos sistêmicos;

• Reuniões presenciais ou à distância.

Conselho Fiscal

• Ampliação dos requisitos para o cargo de Conselheiro

• Reuniões presenciais ou à distância.

Demonstrações Financeiras

• Destinação das doações sem destinação específica ao fundo de reserva fica optativa.

Disposições Finais

• Inclusão de cláusula prevendo a legitimidade extraordinária da cooperativa para agir como substituta processual na defesa dos

direitos coletivos dos seus associados – Inclusão optativo a critério da Central e Singular.



ASSEMBLEIA2020

Vamos votar?
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Como foi 
o ano de 2019 
para o Sicredi?

Prestação 
de Contas

ASSEMBLEIA2020



Relatório de Gestão
Sistema Sicredi
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4,4

Somos

milhões 
de associados

84,2

Administramos

bilhões 
de reais

72,2

Emprestamos

bilhões 
de reais

17,6

Patrimônio Líquido

bilhões 
de reais

3,1

Nosso resultado 
em 2019:

bilhões 
de reais

Nosso negócio
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57,1

Somos

mil 
associados

852

Administramos

milhões 
de reais

534

Emprestamos

milhões 
de reais

225

Patrimônio Líquido

milhões 
de reais

28,8

Nosso resultado 
em 2019:

milhões 
de reais

Nosso negócio
Relatório de Gestão
Sicredi Centro Serra RS
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Informações
Contábeis da 
nossa 
Cooperativa
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De onde vieram nossas receitas:

Fonte do Resultado

115,2
milhões de reais

Receitas
Sicredi Centro Serra RS

Ingressos e receitas da intermediação financeira

Prestação de serviços e tarifas

Outros ingressos e receitas operacionais

Resultado não operacional

R$ 59.668.735,83

R$ 24.884.689,15

R$ 30.612.264,09

R$ 61.910,24
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Em que utilizamos as nossas receitas:

Eficiência

86,4
milhões de reais

Custos
Sicredi Centro Serra RS

Dispêndios e despesas da intermediação financeira

Pessoal e administrativas

Outras despesas administrativas e operacionais

Despesas tributárias

- R$ 31.284.674,41

- R$ 40.111.184,23

- R$ 13.735.259,90

- R$ 1.279.102,39
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Eficiência

115,2RECEITAS

Receita x Custos
Sicredi Centro Serra RS

- 86,4CUSTOS

RESULTADO 28,8
milhões de reais
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Eficiência da Governança
Parecer da auditoria independente
Sicredi Centro Serra RS

Aos Administradores e Associados da Cooperativa de Crédito, Poupança

e Investimento Centro Serra - Sicredi Centro Serra RS - Agudo/RS

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Serra - Sicredi Centro Serra RS

(“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações de sobras, das

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,

incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,

a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Serra - Sicredi Centro Serra RS

em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2020

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.

CRC – 2SP015199/O-6

Américo F. Ferreira Neto

Contador CRC-1SP192685/O-9
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Eficiência da Governança
Parecer do Conselho Fiscal
Sicredi Centro Serra RS

Agudo/RS, 18 de fevereiro de 2020.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro

Serra – Sicredi Centro Serra RS e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da

Administração e as Demonstrações Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras

ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas

Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis,

documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de

auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das

mencionadas demonstrações.

Bráulio Kesseler - Conselheiro

Elói Hintz - Conselheiro

Márcia Adriane Hentschke - Conselheira



de você decidir!
Chegou o momento
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Vamos  
destinar nossos 
resultados?
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Destinação dos 
Resultados



Destinação do Resultado – Conforme Estatuto Social
Sicredi Centro Serra RS
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28,8 

4,9 11,6
milhões 
de reais

1,1
milhões 
de reais

11,2
milhões 
de reais

Fundo de 
Reserva

Juros ao 
capital

FATES
Resultado à disposição

da Assembleia

milhões 
de reais

milhões 
de reais

Decisão

R$



Sicredi Centro Serra RS
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3,25 6,2 1,25

milhões 
de reais

Decisão

Adicional ao
Fundo de Reserva

Distribuição aos
associados

Adicional ao
Fates

CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO *R$

Proposta de Destinação do Conselho de Administração

milhões 
de reais

milhões 
de reais

milhões 
de reais

11,2

446
mil

reais

Fundo 
Social
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Vamos votar?
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Homologação

de Normativos

Regimento Interno do Sicredi

Código Eleitoral

Regulamento do Pertencer

Fundo Social



Homologação de normativos
Sicredi Centro Serra RS 
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Regimento Interno do Sicredi

Integração ao sistema

• Adotar a marca Sicredi em conformidade com os normativos e nos limites da licença de uso.

Regras Fundamentais do Sicredi

• Previsão de que a cooperativa poderá realizar captações locais ou interfinanceiras entre cooperativas do Sistemas (através de DI, 

LF, etc.).

Deliberações de Matérias Sistêmicas

• Aprimoramento de texto que trata das deliberações sistêmicas do Colégio de Diretores Executivos - CDE.

• Deliberações sobre matérias sistêmicas deverão obedecer as regras estabelecidas pelos órgãos reguladores.



Homologação de normativos
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Regimento Interno do Sicredi
Nova infração de natureza grave

• Utilizar sistemas não homologados e sem a devida estrutura que atenda aos requisitos de segurança definidos pelo Sicredi, aos padrões de boas 

práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na Legislação e às demais normas regulamentares. Infração não aplicável para pedidos 

de homologações em andamento até a aprovação do RIS.

Nova Infração de natureza gravíssima

• Expor negativamente, ou denegrir, direta ou indiretamente, a imagem de quaisquer entidades integrantes do Sicredi, seus membros estatutários ou 

empregados, por qualquer meio, verbal ou escrito, ou de quaisquer marcas de propriedade das entidades integrantes do Sicredi (D).

• Praticar, por dolo ou culpa, qualquer outro ato que cause prejuízo ou desgaste à imagem do Sicredi ou a quaisquer das entidades integrantes do 

Sistema (E).

Novas Penalidades

• Suspensão do exercício do cargo pelos membros dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal, bem como dos integrantes da Diretoria Executiva, 

respeitada a competência estatutária do órgão de deliberação, notadamente no caso de infração gravíssima, sem prejuízo da comunicação dos 

fatos ao Banco Central do Brasil e/ou outro (s) órgão (s) supervisor (es);

• Inelegibilidade a qualquer cargo de Conselho de Administração e/ou Fiscal, bem como da Diretoria Executiva, em qualquer entidade integrante do 

Sicredi;

• As novas infrações (D e E) de natureza gravíssima serão punidas obrigatoriamente com a pena de inelegibilidade

Inclusão de regra de aplicação das Penalidades previstas no RIS

• Em caso de omissão da entidade competente para apreciar a infração e, se for o caso, aplicar a sanção, a SicrediPar ou qualquer Central, 

conforme o caso, poderá SOLICITAR a tomada das devidas providências.

• Persistindo a omissão, a SicrediPar poderá decidir pela aplicação das sanções correspondentes.



Homologação de normativos
Sicredi Centro Serra RS 
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Código Eleitoral do Sicredi
Aprimoramento das regras que tratam da Comissão Eleitoral

• O prazo de designação passa a ser a critério do Consad antes da 1ª A.N.

• Facultada a indicação de componentes suplentes.

• A comissão poderá aplicar penalidades à (s) Chapa (s); 

• A comissão decidirá sobre eventuais impugnações à inscrição 10 dias antes da 1ª A.N.

• Poderá, por uma única vez, determinar a substituição de candidato (s) que não preencha(m) os requisitos correspondente.

• Uma vez divulgada a nominata final, a (s) chapa (s) homologada (s) o candidato só poderá ser alterado em caso de morte ou por 

pedido da chapa em até 8 dias da 1ª A.N.

• A comissão Eleitoral passa a poder solicitar auxílio técnico de áreas da Coop.

Definição de prazo de Divulgação das Eleições e início das inscrições

• A divulgação da abertura do prazo para a inscrição das chapas passa a ser 45 dias antes da realização da 1ª A.N. e o encerramento do 

prazo em 30 dias da 1ª A.N.

Regra de desempate

• Critério de desempate nas votações: será vencedora aquela cujo conjunto dos candidatos apresentar maior tempo médio de 

associação à Coop.



Homologação de normativos
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Código Eleitoral do Sicredi
Inclusão de Regras de Contagem de dias

• Contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia final, sendo que se o dia do vencimento cair em feriado ou 

final de semana, o prazo é considerado o próximo dia útil.

Aprimoramento das regras de inscrição de chapa 

• No protocolo de inscrição deverá constar o representante, o endereço eletrônico ou número de telefone para contato.

• A divulgação das chapas inscritas deverá ser no dia seguinte ao término do prazo de inscrição.

• Qualquer pessoa, associada ou não, poderá apresentar impugnação, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios, 

garantido o direito de resposta da chapa impugnada.

• A comissão decidirá sobre eventuais impugnações à inscrição em até 10 dias antes da 1ª A.N, podendo solicitar informações 

complementares, ou determinar providências. 

• Acréscimo de documentos (protocolo assinado por todos, certidões e currículo (opcional)) a serem entregues na inscrição. 

Aprimoramento das regras que tratam da Homologação das Inscrições

• A não homologação abrangerá toda a chapa, mesmo quando a impugnação deferida versar apenas sobre um ou alguns de seus 

componentes.

• Sem possibilidade de Recurso da decisão sobre a homologação ou não da (s) chapa (s).



Homologação de normativos
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Código Eleitoral do Sicredi
Inclusão de Práticas vedadas e Sanções no Código

• Utilizar informações protegidas por sigilo bancário ou pela Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Adotar práticas que possam gerar prejuízo ou desgaste à imagem do Sicredi ou em qualquer das entidades integrantes do Sicredi;

• Ameaçar ou coagir associados ou colaboradores da Cooperativa; 

• Propagar inverdades ou informações sem a devida comprovação;

• Oferecer vantagens ou privilégios em troca de votos; 

• Usar a marca Sicredi;

• Infringir a legislação em vigor, o Estatuto Social da Cooperativa ou este Código.

Inclusão de Penalidades à Chapa Infratora (aplicadas alternada ou cumulativamente):

• Advertência, por escrito; 

• Suspensão temporária de qualquer manifestação de propaganda da chapa, em qualquer meio e local; 

• Cassação da candidatura da chapa.

Garantido direito de defesa da chapa 

A Comissão Eleitoral poderá prever, em ata, outras práticas vedadas e penalidades.

Todas as penalidades aplicadas serão comunicadas pela Comissão Eleitoral nas Assembleias.
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Regulamento do Pertencer
Reuniões e Assembleias de Núcleo

• Reuniões de Núcleo passam a ser chamadas apenas de Reuniões;

• Assembleia de núcleo presencial, à distância, meios físicos ou eletrônicos, a ser definida pelo Consad;

• Número mínimo de 10 votos por núcleo para A.N à distância ser considerada válida;

• Propostas alternativas serão levadas para os próximos núcleos se sair vencedora daquele do núcleo que propôs.

Atitudes esperadas do associado 

• Conhecer e praticar o cooperativismo;

Núcleos

• Número mínimo de núcleos na cooperativa reduz de 20 para 11, observando a fixação da quantidade ímpar;

• Exclusão da exigência de número mínimo de núcleo por unidade de atendimento;

• Núcleo poderá ter maior número de suplentes, de acordo com a fixação do Consad;

• Regra de nucleação passa a ser aquele que melhor atender o associado (endereço residencial, comercial, etc.);

• Sem número máximo de núcleos reunidos em uma mesma Assembleia.
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Regulamento do Pertencer
Coordenador de Núcleo

• Especificação do requisito do uso de soluções financeiras da Cooperativa com regularidade para, pelo menos, 2 soluções 

financeiras. 

Processo de eleição dos Coordenadores de Núcleo

• Necessidade da inscrição prévia em até 2 dias antes da Assembleia do seu Núcleo para concorrer;

• A Cooperativa deverá certificar o atendimento dos requisitos exigidos para a função e comunicar o candidato;

• Posse do Coordenador e Suplente (s) eleitos automaticamente após a divulgação do resultado;

• Previsão da vacância da função do Coordenador se este transferido para outro núcleo; 

• Excluída a possibilidade de o Coordenador ter acesso às informações para contato dos associados;

• Coordenador desempata votações do núcleo, na ausência deste e do suplente na AN, nova votação ocorre e se mantido o 

empate, considera-se não aprovada a matéria.

• Ordem de convocação para Assembleia Geral: Convoca-se o Coordenador, na impossibilidade de comparecimento desse, o 

Suplente.

• Na hipótese de ausência do Coordenador em AG, este deverá comunicar seu suplente e a Cooperativa. A Coop. informará o 

Núcleo na 1ª A.N seguinte.

• Regra para apresentação do voto do núcleo na Assembleia de Delegados quando ausentes o Coordenador efetivo e o Suplente.
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Regulamento do Fundo Social

DEFINIÇÃO E OBJETIVO

O Fundo Social Sicredi é a designação de recursos a partir de um percentual das sobras da

Cooperativa, destinadas ao investimento na implementação de projetos voltados ao

desenvolvimento social na área de atuação da Cooperativa.

O Fundo Social tem como objetivo apoiar ações locais, de interesse coletivo, voltadas a 

educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social, que contribuem

com o desenvolvimento das comunidades da área de atuação da Cooperativa, exercendo o 7º 

princípio do Cooperativismo – Interesse pela Comunidade.
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Regulamento do Fundo Social

FONTES DE RECURSOS

2% (dois por cento) a incidir sobre o resultado ao final de cada exercício, após pagamento de juros ao

capital e destinação da recuperação de prejuízos de exercícios anteriores, cujo valor será distribuído

entre as agências, na seguinte proporção:

✓ 30% fixo, de forma igualitária para todas as agências;

✓ 30% variável, rateado de forma proporcional ao número de associados da agência;

✓ 30% variável, rateado de forma proporcional ao resultado líquido do ano da agência.

✓ 10% (dez por cento), reserva de recursos para contingência, destinados, excepcionalmente, para o

suporte financeiro adicional na conclusão dos projetos beneficiados.

Na hipótese de saldo remanescentes no Fundo Social e não comprometidos, os recursos irão compor o

saldo do respectivo Fundo Social para o próximo exercício.
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Regulamento do Fundo Social
ÁREAS DE INTERESSE DO FUNDO SOCIAL:

Os recursos do Fundo Social destinam-se para projetos nas áreas:

- Educacionais

- Culturais

- Esportivos

- Ambientais

- Segurança

- Saúde

- Inclusão Social
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Regulamento do Fundo Social

Educacionais: ações voltadas para melhoria da formação educacional coletiva, em seus

diferentes níveis e contextos e não se limitando às escolas, universidades, ou sistemas

educacionais. Qualquer instituição pode propor e desenvolver projetos educacionais em seus

respectivos contextos de atuação. Exemplos de projetos: ampliação do acervo de bibliotecas,

edição de materiais didáticos de educação financeira, móveis, equipamentos, utensílios e

melhoria de estruturas, entre outros;
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Regulamento do Fundo Social

Culturais: ações que visam garantir o acesso e ampliar as práticas culturais da população,

estimulando a produção e difusão cultural e artística, desenvolver a consciência e o respeito à

cultura de outros povos e/ou nações. Exemplos de projetos: compra de trajes e equipamentos,

contratação de instrutor; atividades coletivas que desenvolvam a espiritualidade, o teatro,

música, dança, pesquisa e seus respectivos materiais;
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Regulamento do Fundo Social

Esportivos: ações que englobam projetos que têm como objetivo promover a inclusão social

por meio de atividades esportivas, com foco no desenvolvimento integral de crianças,

adolescentes, jovens e adultos. Os recursos do Fundo Social não devem ser confundidos com

patrocínio e sim devem ser utilizados para algum projeto ou atividade específica. Exemplos de

projetos: aquisição de materiais, equipamentos para prática esportiva, contratação de

instrutores e melhorias de estrutura;
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Regulamento do Fundo Social

Ambientais: ações destinadas a preservação, conservação e melhoria do meio ambiente,

visando a qualidade de vida da comunidade e geração dos recursos naturais. Exemplos de

projetos: palestras e ações se sensibilização, horta comunitária, reciclagem e coletas seletivas e

preservação de recursos naturais;
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Regulamento do Fundo Social

Segurança: ações que visam a prevenção e melhoria da segurança da pública e o bem-estar

coletivo. Exemplos de Projetos: instalação de câmeras de vídeo, alarmes, prevenção de

acidentes e sinalizações, palestras ou programas de conscientização;
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Regulamento do Fundo Social

Saúde: ações que visam a prevenção e melhoria da saúde da comunidade, desenvolvidos por

entidades da saúde, clubes de serviço, lares de idosos e de crianças, associações comunitárias,

escolas e outras entidades, bem como, ações e programas de conscientização. Exemplo de

projetos: limpeza de áreas do bairro, combate a insetos, infraestruturas e equipamentos,

palestras e programas voltados a prevenção e conscientização;
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Regulamento do Fundo Social

Inclusão Social: ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, 

advindas de diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito

social ou preconceitos raciais. Exemplos de Projetos: Implantação de cooperativas sociais, 

adaptação de ambientes, palestras ou programas de conscientização.
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Regulamento do Fundo Social
CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO DE ENTIDADES BENEFICIADAS

Para encaminhar projetos amparados com recursos do Fundo Social, as entidades deverão reunir as seguintes

condições:

1. Possuir CNPJ (ativo) e Estatuto Social e/ou registro próprio, constituída sem fins lucrativos. Caso não tenham

CNPJ próprio, os projetos poderão ser encaminhados por entidade de representação, igualmente sem fins

lucrativos;

2. Atuar em benefício da comunidade em que estão inseridas, cujo objeto social coincida com as áreas de

interesse do Fundo Social;

3. Ser associada da Cooperativa, pelo menos desde o exercício anterior à inscrição do projeto;

4. Estar adimplente com a cooperativa;

5. Ter idoneidade e reconhecimento comunitário na sua área de atuação (Entidades e seus dirigentes);

6. Não pertencer e/ou fomentar ações de caráter político partidário;

7. Em casos de pessoas físicas, estar registrada no CPF ativo, e o atendimento dos requisitos acima, no que

couber.
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Regulamento do Fundo Social
PROJETOS:

Os projetos deverão observar as seguintes premissas:

O projeto deve estar vinculado a um dos 7 temas de interesse do Sicredi e ter como foco o atendimento à comunidade em uma ou

mais áreas de interesse do Fundo Social;

1. Ser implementado na área de atuação da Cooperativa apresentando benefício direto e coletivo à comunidade;

2. Apresentar estudo de viabilidade, aplicabilidade e impacto;

3. Cada entidade poderá apresentar um projeto por ano.

4. A entidade deverá preencher um formulário em 2 (duas) vias, onde o gerente deverá protocolar a inscrição e devolver uma

das vias para a entidade (Anexo 1 – Formulário de Inscrição para solicitação de Recursos do Fundo Social da Sicredi

Centro Serra RS).

5. A inscrição do projeto deverá ser realizada junto a agência da Sicredi Centro Serra RS no município onde a entidade

beneficiada está localizada.

6. Os projetos que estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, seguirão para a etapa de avaliação,

e poderão ser contemplados, não contemplados ou contemplados parcialmente.

Nota.: Nos casos de entidades e, excepcionalmente, pessoas físicas que realizem trabalho voluntário e seus projetos que não

atendam às condições previstas acima, a Cooperativa poderá analisar a situação individual das pretendentes, com vistas a

avaliar a possibilidade de inscrição de seus projetos.

file:///C:/Users/egidio_morsch/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZZ4A0HCB/Anexo%201%20-%20Formulário%20Inscrição%20Solicitação%20Fundo%20Social%20Centro%20Serra.docx
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Regulamento do Fundo Social

DOS PRAZOS

1. Os projetos deverão ser apresentados entre 01 de abril e 31 de maio de cada exercício.

2. O período de análise e avaliação dos projetos aptos, pelos Coordenadores de Núcleo, será realizado até o

dia 30 de junho de cada exercicio (Anexo 2);

3. O prazo de retorno para as entidades sobre o status dos projetos contemplados, contemplados

parcialmente ou não contemplados será dado até o dia 15 de julho de cada exercicio, pelo gerente da

agencia local (Anexo 3 – Termo de Ciência);

4. O crédito em conta corrente, dos recursos referentes aos projetos escolhidos, que estiverem em

conformidade com este regulamento, será entre os dias 16 e 31 de julho do respectivo exercício mediante

apresentação de recibo da entidade beneficiada (Anexo 5 – Recibo);

5. A utilização dos recursos recebidos e a conclusão do projeto deverá ser comprovada até 30 de junho do

exercício seguinte.

file:///C:/Users/egidio_morsch/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZZ4A0HCB/Anexo%203%20-%20Termo%20de%20Ciência.docx
file:///C:/Users/egidio_morsch/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZZ4A0HCB/Anexo%204%20-%20Recibo.docx
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Regulamento do Fundo Social
DA ANÁLISE DOS PROJETOS

Os projetos que estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, seguirão para a etapa de

avaliação, e poderão ser contemplados, não contemplados ou contemplados parcialmente.

1. Serão avaliados pelos Coordenadores de Núcleos da Agência correspondente, em uma reunião marcada e

acompanhada pelo seu gerente. O parecer dos Coordenadores de Núcleos será registrado em Ata da reunião

dos coordenadores quando os projetos foram analisados.

2. Na avaliação supracitada serão utilizados os seguintes critérios como definidores para a escolha de 1 (um)

projeto em detrimento dos demais inscritos:

a) Maior número de pessoas impactadas;

b) Maior temporalidade dos benefícios gerados; 

c) Maior benefício social a comunidade; 

d) Maior abrangência local;

e) Sucesso em projetos realizados, em caso de já contemplada em anos anteriores;

3. É de responsabilidade do Conselho de Administração a validação das decisões dos coordenadores de núcleos

referentes a aprovação dos projetos.
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Regulamento do Fundo Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. A prestação de contas deve ser realizada até 30 de junho do exercício seguinte da aprovação do projeto.

2. A prestação de contas contempla a apresentação dos seguintes documentos:

✓ Documentos fiscais (nota fiscal ou RPA - Recibo de Pagamento Autônomo) conforme descrito no orçamento

do projeto. O envio deverá ser em formato PDF;

✓ Registros com fotos dos equipamentos/materiais e ou serviços adquiridos, juntamente com o público

beneficiado;

✓ Imagens de publicações (fotos ou arquivos PDF) e/ou posts relativos a divulgação da execução do projeto

nas mídias (jornais, rádios, televisão, blogs, revistas, entre outros), com referência da origem dos recursos.
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Regulamento do Fundo Social
VEDAÇÕES NO USO DOS RECURSOS 

- Os recursos do Fundo Social não poderão ser utilizados para ressarcimento de despesas dos dirigentes e/ou 

colaboradores das entidades; 

- Os recursos não poderão ser utilizados em patrocínios de qualquer natureza, na promoção de venda de

produtos e/ou serviços, na compra de bebidas alcoólicas, em fogos de artifício, em jogos de azar e demais

situações estranhas ao interesse da Cooperativa e/ou do programa;

- Os recursos não poderão ser utilizados para benefício individual, sendo exclusivamente para benefício coletivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- A entidade que descumprir com as obrigações contidas no “item 10”, estará impedida de acessar recursos do

Fundo Social e deverá devolver os recursos recebidos ao Fundo Social;

- Os recursos não utilizados no próprio ano permanecerão disponíveis, no Fundo Social, para utilização no ano

seguinte.



Fundo Social – Previsão de Destinação
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Sicredi Centro Serra RS

133.919,63 57.126 % 133.919,63 28.820.059 % 133.919,63

Candelária 9.565,69 12.388 0,21685   29.041,00  6.215.287 0,21566 28.880,89 67.487,58          

Vale do Sol 9.565,69 5.350 0,09365   12.541,93  1.158.418 0,04019 5.382,88 27.490,49          

Cerro Branco 9.565,69 3.039 0,05320   7.124,28    976.175 0,03387 4.536,04 21.226,01          

Sobradinho 9.565,69 4.680 0,08192   10.971,25  3.689.626 0,12802 17.144,77 37.681,71          

Lagoão 9.565,69 3.218 0,05633   7.543,91    1.693.031 0,05874 7.867,09 24.976,69          

Arroio do Tigre 9.565,69 4.439 0,07771   10.406,28  3.330.349 0,11556 15.475,30 35.447,27          

Ibarama 9.565,69 2.421 0,04238   5.675,51    1.161.307 0,04030 5.396,30 20.637,51          

Paraíso do Sul 9.565,69 3.238 0,05668   7.590,80    626.115 0,02172 2.909,40 20.065,88          

Agudo 9.565,69 7.669 0,13425   17.978,32  3.117.927 0,10819 14.488,23 42.032,24          

Estrela Velha 9.565,69 2.082 0,03645   4.880,80    3.223.271 0,11184 14.977,74 29.424,23          

Segredo 9.565,69 3.251 0,05691   7.621,27    2.004.733 0,06956 9.315,49 26.502,45          

Lagoa Bonita do Sul 9.565,69 1.479 0,02589   3.467,20    162.370 0,00563 754,49 13.787,38          

Passa Sete 9.565,69 1.812 0,03172   4.247,84    647.332 0,02246 3.007,99 16.821,52          

Novo Cabrais 9.565,69 2.060 0,03606   4.829,23    814.118 0,02825 3.783,00 18.177,92          

Por numero de associados - 30%Parte fixa - 30% Por resultado - 30% TOTAL POR 

AGÊNCIA
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Vamos votar?
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Frustração de safra
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Em caso de perdas significativas 
ocasionadas por eventos 
climáticos, pode haver 
encaminhamento do Proagro e/ou 
prorrogação do custeio, desde que 
o associado:

1) Tenha as notas fiscais de aquisição de 
insumos;

2) Providencie imediatamente o laudo de 
perdas junto à sua assistência 
técnica/perito;

3) Atente-se para o zoneamento agrícola.

Lembre:se

▪ A área financiada deve ser igual à área plantada 
e na mesma localização do croqui;

▪ Operações acima de R$ 10 mil necessitam de 
coordenadas geodésicas;

▪ O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é obrigatório 
para contrair financiamento agrícola.



Acompanhe nossas redes sociais
Sicredi Centro Serra RS
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E a nossa 
Agência, 
como foi?
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7,7

Somos

mil 
associados

143,4

Administramos

milhões 
de reais

43,8

Emprestamos

milhões 
de reais

24,3

Patrimônio Líquido

milhões 
de reais

3,1

Nosso resultado 
em 2019:

milhões 
de reais

Nosso negócio
Relatório de Gestão
Agência Agudo



Hoje, mais 
uma vez, você 
fez a diferença 

na nossa 
Cooperativa!

Obrigado por participar!


