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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 

Em Reais (R$) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

1.1. A SICOOB COOESA é uma sociedade de pessoas, instituição financeira, de 
natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeita à falência. Rege-se pela Lei nº 
4.595 de 31/12/64, pela Lei nº 5.764 de 16/12/1971, pela Resolução nº 
3.442/2007 e outras Normas e Instruções do BACEN - Banco Central do Brasil 
e do CMN - Conselho Monetário Nacional, bem como pelo seu Estatuto Social. 

 
1.2. Foi constituída em 13/05/1994 e seu funcionamento foi autorizado pelo Banco 

Central do Brasil - BACEN em 03 de Junho de 1994, tem como objetivo 
principal o desenvolvimento de programas de assistência financeira e de 
prestação de serviços aos cooperados, com a finalidade de oferecer adequado 
atendimento às necessidades de crédito, podendo para tanto, praticar todas as 
operações ativas e passivas próprias de Cooperativas de crédito. 

 
1.3. A Sicoob Cooesa é filiada a OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, 

a CONFEBRAS – Confederação Brasileira de Cooperativas de Crédito, bem 
como ao SICOOB-BR – Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob 
Ltda. É também conveniada ao BANCOOB - Banco Cooperativo do Brasil S/A. 
Sediada em Belém, sua área de ação, para efeito de admissão de cooperados, 
circunscrita à Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Marituba, 
Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel). 

 
 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 

2.1. As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação 
societária, os pronunciamentos e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis/CFC, adaptações às peculiaridades da Lei do 
Cooperativismo (Lei nº. 5.764/71), conjugadas com as regulamentações do 
BACEN/CMN e o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF. 

 
2.2. Alteração da Lei das Sociedades por Ações 

 

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº. 11.638/07, em 12 de 
dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº. 449, que foi convertida 
na Lei nº. 11.941 de 27 de maio de 2009. Ambos normativos legais alteraram 
significativamente a Lei das Sociedades por Ações, quanto às práticas 
contábeis adotadas no Brasil, para os exercícios sociais encerrados após 
31.12.2007. Segundo a nova legislação, a emissão de normativos contábeis 
pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e pela CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) para as companhias brasileiras deverá ser feita em 
consonância com os padrões internacionais.  
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Parcela representativa das principais alterações promovidas pela Lei já são 
substancialmente adotadas pela Cooperativa, em decorrência dos normativos 
editados pelo BACEN, CFC entre outros. 
 
No momento, a Cooperativa está promovendo estudos, avaliações e 
determinados ajustes decorrentes dos impactos dessa nova Lei, inclusive com 
apoio das entidades representativas dos setores. Dentre as principais 
alterações promovidas pela Lei, destacamos: 
 

• Reclassificação do ativo em dois grandes grupos conforme determinação 
dos art. 178, 179 e 180, o Ativo Circulante e Ativo não Circulante. O Ativo 
não Circulante passou a contemplar uma nova estrutura composta pelos 
subgrupos: Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e 
Intangível; 

• O subgrupo “Intangível” inclui, formalmente, os direitos que tenham por 
objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive o goodwill adquirido; 

• O ativo imobilizado passa a incluir os bens decorrentes de operações em 
que há transferência de benefícios, controle e risco, independentemente 
de haver transferência de propriedade. 

• O ativo diferido deixa de existir, porém como consta na própria legislação, 
o saldo existente em 30 de junho de 2009 no ativo diferido que, pela sua 
natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá 
permanecer no ativo sob essa classificação até sua completa 
amortização; 

• O grupo Resultado de Exercícios Futuros deixa de existir; 

• Alteração do tratamento dos incentivos fiscais, que passa a transitar pelo 
resultado, facultando sua destinação para reservas e lucros – reserva de 
incentivos fiscais e excluída da base de dividendos mínimos obrigatórios. 

2.3. Ressaltamos que os controles atuais de informática mantidos pela Cooperativa 
não permitiram ajustar a VALOR PRESENTE, as Operações de Crédito (nota 
explicativa nº. 3.3), por se constituírem de contratos diversos e condições 
diversas.  

 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir: 
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3.1. DISPONIBILIDADES, APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ E 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

As disponibilidades, as aplicações interfinanceiras de liquidez e os títulos e 
valores mobiliários. São avaliados pelo custo ou valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. 
Compreendem dinheiro em caixa, e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez. 

 
3.1.1. As disponibilidades totalizaram em 31/12/2011 o montante de R$ 

180.747,51 (Cento e oitenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e 
cinqüenta e um centavos). Conforme discriminado abaixo: 

 
 

 
 
 

 

 
3.1.2. Títulos e Valores Mobiliários 

 
3.1.2.1. Representam as aplicações financeiras que o SICOOB COOESA 

mantém na Central SICOOB AMAZÔNIA, na modalidade descrita 
conforme quadro abaixo: 

 

 
 

3.2.  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  
 

Representa o saldo em conta corrente da SICOOB COOESA junto a Central 
que até 30/06/2004, era classificada no grupo "Disponibilidade", e por 
determinação do BACEN através da Circular 3.238/2004 foi re-classificado 
para este novo grupo contábil, porém para efeito de cálculo de liquidez 
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consideramos este saldo por se tratar de saldo em conta-corrente. Em 
31/12/2011 o saldo desta conta totalizava R$ 869.160,97 (Oitocentos e 
sessenta e nove mil, cento e sessenta reais e noventa e sete centavos).  
 

 
3.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO – Curto Prazo 

 
3.3.1. As Operações de Crédito estão registradas pelo valor futuro. Sendo 

assim as operações de crédito foram devidamente retificadas pela conta 
de rendas a apropriar. Os empréstimos concedidos aos associados estão 
respaldados pelos seus respectivos contratos, de acordo com as normas 
internas da SICOOB COOESA. Nos exercícios em questão, a Carteira de 
Crédito estava resumida conforme o quadro a seguir: 

 
3.3.2. Circulante (Curto Prazo)  

 
 

 
 

3.3.3. Não Circulante (Longo Prazo)   
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3.4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO 
 
3.4.1. Movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa de 

operações de crédito e outros créditos com características de 
concessão de crédito. 

 
As Resoluções 2.682/99 e 2.697/00 do Banco Central do Brasil definem 
os critérios para a classificação das operações de crédito em ordem 
crescente de nível de risco que, em função principalmente do efetivo 
atraso de cada devedor, vão do AA (risco mínimo) ao H (risco máximo). 
Demonstramos a seguir a composição da Carteira de Crédito por Níveis 
de Risco: 

 
 
 

 

 
 
 

3.5. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 
 
A provisão para perdas com as operações de crédito é constituída em montante 
julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas na realização 
dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações em 
aberto, as garantias existentes, a capacidade de pagamento e liquidez do 
tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, 
contemplando todos os aspectos determinados na Resolução 2.682 do BACEN, 
que determina a classificação das operações por nível de risco.   
 
Dessa forma, tal provisão foi composta conforme demonstrado no quadro a 
seguir: 
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3.6. OUTROS CRÉDITOS                      
 

 
 
 

3.6.1. A conta Fundo Fixo no valor de R$ 248,67, contabilizada no grupo de 
Outros Créditos, porém foi retirado deste grupo e somado ao grupo da 
Disponibilidade conforme (nota explicativa 3.1.1) pois é considerado 
como  DISPONIBILIDADE do SICOOB COOESA. 
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3.6.2. Seguros Contratados a Receber, refere-se a seguro prestamista dos 

títulos de empréstimo da Incorporada COOMIPA, ressalta-se que com a 
Incorporação foi mantido apenas os títulos que já possuíam seguro para 
os novos contratos a cobertura se faz pelo fundo garantidor praticado 
pelo SICOOB COOESA, conforme nota (nota explicativa 3.14.2) 

 
3.6.3. Previdência Privada a Receber refere-se aos saldos a receber de Plano 

Odontológico Dentalcorp pagos via boleto com vencimentos até o dia10 
de cada mês. 

 
3.6.4. Empresa Conta Desconto em folha refere-se a valores de consignação 

que a SEAD não repassou nos meses de Fevereiro a Agosto de 2011 da 
Incorporada COOMIPA; 

 
3.6.5. A conta Valores a Receber Mensalidades refere-se aos saldos a receber 

de Plano de Saúde pagos via boleto com vencimentos até o dia 10 de 
cada mês. 

 
3.6.6. Na Conta Provisão para Outros Créditos estão evidenciados os valores 

provisionados de inadimplência de Plano de Saúde(Unimed e 
Uniodonto),Cartão de Crédito, Convênios Vivo, Dentalcorp, Ótica da 
Incorporada COOMIPA e Repasse a Receber SEAD. 

 
 

3.7. OUTROS VALORES E BENS (DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE) 
 

 
 

3.8. INVESTIMENTOS 
 
São representados pelas integralizações de capital realizadas junto a Central 
SICOOB AMAZÔNIA são registrados pelo custo de aquisição e atualizadas 
até a data do balanço. 
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3.9.  IMOBILIZADO DE USO 
 

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros 
equipamentos, instalações e softwares, são demonstrados pelo custo de 
aquisição. 
 
A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada 
ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas anuais que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens. 
 
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado não 
operacional. 
 
Dessa forma, ao fim dos exercícios em análise, o Imobilizado de Uso da 
Cooperativa estava assim composto: 

 

 
 

3.10. DIFERIDO 
 

Apresenta o montante dos gastos com reformas e adaptações da sede da 
Cooperativa, registrados pelo valor de aquisição e deduzidos de suas 
respectivas amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear, 
contemplando a estimativa de tempo útil de retorno econômico dos citados 
gastos. Segue a composição do Diferido: 
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3.11. INTANGÍVEL 
 

Apresenta o montante dos gastos com Sistema de Processamento de Dados-
softwares, registrados pelo valor de aquisição e deduzidos de sua amortização 
acumulada, calculada pelo método linear, contemplando a estimativa de 
tempo útil de retorno econômico dos citados gastos. Na data do balanço 
totalizava  R$ 21.902,22 (Vinte e um mil, novecentos e dois reais e vinte e 
dois centavos). 

 

 
 

3.12. DEPÓSITOS 
 

Captações efetuadas pela Cooperativa, exclusivamente com seus 
cooperados, estando estas divididas em “Depósitos a Vista”, “Depósitos a 
Prazo” e “Outros Depósitos - Depósitos para Investimentos”, contabilizadas no 
Passivo Circulante. Os Depósitos a Prazo são remunerados a taxas pré-
fixadas, com base nas definidas e divulgadas diariamente pelo BANCOOB, 
instituição financeira que centraliza os recursos das Cooperativas de Crédito 
integrantes do SICOOB, e registradas em "Despesas de Captação". 
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3.13. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS  
 
São obrigações da Cooperativa para com terceiros, as operações de 
empréstimos que foram obtidas junto a Central SICOOB AMAZÔNIA, conforme 
discriminação a seguir: 

 
3.13.1. Circulante (Curto Prazo) 

 

 
 

 
 

3.13.2. Circulante (Longo Prazo)         
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3.14. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 
3.14.1. Cobrança Arrecadação de Tributos e Assemelhados  

 

 
 
3.14.2. Sociais e Estatutárias 

 
 
A Conta Outros se refere ao Fundo para Cobertura de Operações de Crédito 
criado com objetivo de garantir a quitação dos saldos devedores de 
empréstimos parcelados no caso de falecimento do associado, conforme 
Resolução Interna 015/2005 do Conselho de Administração e regulamentado na 
Assembléia Geral de 04/03/2004. 
 

 
 

3.14.3. Fiscais e Previdenciárias  
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3.14.4. Diversas 

 
 

A Conta Salário refere-se a valores nas contas dos associados e/ou 
funcionários que recebem seus salários pela Cooperativa através da 
modalidade conta salário. 
 
A conta Provisões de Outras Despesas Administrativas refere-se 
principalmente a provisões de despesas, Seguro de Vida, Rateio das 
Despesas da Central e manutenção de sistema. 
 
A Conta Outros Passivos, refere-se a sobras da AGO Exercício de 2009 da 
Incorporada COOMIPA destinada a aquisição de equipamentos.  
 
A conta de Pendências a Regularizar refere-se a vários valores individuais de 
diversas pendências ocorridas na cooperativa entre elas, títulos pagos em 
prejuízo ainda não liquidados pelo Sistema(SIS BR 2.0), visto que as 
liquidações são feitas diretamente pela Confederação, refere-se também a 
pagamentos(quotas e empréstimos)  efetuados via compensação que são 
lançados no sistema em datas posteriores ao efetivo recebimento. 
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A conta Credito Filiadas, refere-se se à transferência dos saldos positivos em 
c/c de ex-associados que se desligaram do quadro societário da cooperativa e 
não efetuaram o saque total de sua conta-corrente. 
 
A conta Pagamentos a processar, refere-se ao saldo de empréstimos 
consignado de funcionários da Sicoob Cooesa junto ao Bancoob, valores 
descontados antecipadamente em folha de pagamento, por ocasião das férias 
dos funcionários, que serão repassados ao Bancoob para a efetiva quitação 
das parcelas. 
 
A conta Saldos Credores – Em 2011 refere-se ao saldo negativo da Conta 
Corrente na Central da Incorporada COOMIPA, em 2010 refere-se à 
transferência dos saldos positivos em c/c de ex-associados que se desligaram 
do quadro societário da cooperativa e não efetuaram o saque total de sua 
conta-corrente. Em 2011 o saldo desta conta foi transferido para a conta de 
credito de Filiadas. 
 

 
3.15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
3.15.1. Capital Social 
 

É representado pela participação de 1.351 associados, atingindo o 
montante de R$ 5.241.569,83 (Cinco milhões, duzentos e quarenta e 
um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e três 
centavos), devidamente integralizado até a data do balanço.  
 

3.15.2. Destinações Estatutárias e Legais 
 

De acordo com o estatuto social da cooperativa e a Lei nº 5.764/71, as 
sobras líquidas do exercício tiveram a seguinte destinação: 
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A Reserva Legal destina-se a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento de suas Atividades; 
 
O FATES - Fundo de assistência técnica, educacional e social é 
destinado à prestação de assistência técnica, educacional e social; 
 
Os resultados decorrentes de atos não cooperativos são destinados ao 
FATES. 
 
 
 

3.16. FATO RELEVANTE – INCORPORAÇÃO DA COOMIPA 
 
 
 
 

3.16.1. Contexto Histórico 
 
 
 

Com o objetivo de alavancar ainda mais seus negócios, de viabilizar o ganho de 
escala e garantir desenvolvimento a longo prazo, atender as necessidades de 
adequação às normas vigentes e cada vez mais exigências no atendimento da 
Governança Corporativa, o SICOOB COOESA e a COOMIPA, decidiram pelo 
processo de Incorporação, realizada em 01/11/2011. Assim, tal estratégia permitiu 
uma melhor e maior estruturação patrimonial, contribuindo assim para a 
perpetuidade de ambas e do sistema cooperativista no estado, mas 
primordialmente, para o pleno atendimento das necessidades dos seus verdadeiros 
interessados: os associados.  Considerando o quadro econômico-financeiro das 
duas Cooperativas, a Incorporação possibilitará a expansão da oferta dos produtos 
e serviços, um atendimento mais diferenciado e o acesso ao crédito em melhores 
condições, beneficiando um contingente expressivo de pessoas que contarão com 
tais serviços para satisfazer as suas necessidades e consequentemente 
contribuirão para o fortalecimento das cooperativas de crédito. O Processo 
burocrático da Incorporação foi remetido ao Banco Central no dia 09/11/2011 às 
10:24h e foi recepcionado pela funcionária Tatiana, conforme protocolo desta 
instituição, o processo ainda está sendo analisado pelo Banco Central. 
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3.16.2. Balanço Patrimonial 
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3.16.3. Número de Associados – Em 31-10-2011 

 

Quantidade de Sócios

866

493

1359

TOTAL CONSOLIDADO

SICOOB COOESA

COOMIPA

 

 

 
3.16.4. Práticas Contábeis na Incorporação 

 
Disponibilidades -  O Saldo de depósitos bancários refere-se a Conta 
Corrente no banpará da Incorporada COOMIPA, ressalta-se que temos 
mantido esta conta visto que a mesma recebe os repasses de descontos da 
SEAD(Secretaria de Estado de Administração) descontados em 
contracheques dos associados da Polícia Militar. 

 
Relações Interfinanceiras - Esta conta também sofreu influência do processo 
da Incorporação já que a Incorporada COMIPA, também possuía 
movimentação na centralização financeira, cujos saldos estão somados ao 
saldo da conta do SICOOB COOESA na Central. 
 
A carteira de crédito em 01/11/2011(Incorporação) recebeu um saldo de 
implantação na conta de empréstimo no montante de R$ 1.196.909,57 saldo 
este com rendas a apropriar de R$ 281.374,48.  
 
Investimentos - Esta conta recebeu um saldo de implantação da Incorporada 
COOMIPA no valor de R$ 206.879,86. 
 
Imobilizados de Uso - Este grupo também sofreu influência dos saldos 
implantados por ocasião na Incorporação. Ressalta-se que as Contas de 
Edificações, Instalações e Sistema de Vigilância, referem-se totalmente aos 
saldos implantados na Incorporação, já que o SICOOB COOESA não possuía 
saldo nestas contas. 
 
Cotas de Capital a Pagar - A conta capital a pagar em 01/11/2011 recebeu 
um saldo de implantação devido ao processo de Incorporação no valor de R$ 
118.421,10.  
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3.17. LIMITES OPERACIONAIS 
 

3.17.1. Enquadramento do PLA:  
 

O PLA da SICOOB COOESA também está “enquadrado” para efeito do 
limite disposto no Artigo 27 da Resolução 3.442/2007 do BACEN (que 
compara o Capital Social Mínimo exigido pelo BACEN à Central com o 
PLA atual) e ainda apresenta uma margem excedente positiva de R$ 
5.624.531,50 (Cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, 
quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).  

 
3.17.2. Grau de Imobilização: 

 
O Grau de Imobilização do PLA da SICOOB COOESA em 31/12/2011 
era de 18,74%, estando enquadrado no parâmetro legal estabelecidos 
pela Resolução 2669/99 BACEN, que determina que o mesmo fique 
abaixo dos 50% do PLA. 
 
 
 

3.18. Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco de 
crédito do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil-Sicoob 

 
 
1. O gerenciamento de risco de credito da CECMS Públicos Estaduais da Região 

Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA objetiva garantir a aderência 
às normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos 
nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos. 

2. Conforme preceitua o artigo 10 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a CECMS 
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA 
aderiu à estrutura única de gestão do risco de crédito do Sicoob, centralizada no 
Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), a qual encontra-se evidenciada em 
relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

3. Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de 
risco de clientes e de operações, de criação e de manutenção de política única de 
risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras de crédito 
das cooperativas. 

4. Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a CECMS 
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB 
COOESA possui estrutura compatível com a natureza das operações, a 
complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da 
exposição ao risco de crédito da entidade. 
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3.19. Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco 

operacional do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil-Sicoob 
 

1. O gerenciamento do risco operacional da CECMS Públicos Estaduais da Região 
Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA objetiva garantir a aderência 
às normas vigentes e minimizar o risco operacional, por meio da adoção de 
boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 
3.380/2006. 

2. Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, a CECMS 
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA 
aderiu à estrutura única de gestão do risco operacional do Sicoob, centralizada 
na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob 
Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio 
www.sicoob.com.br. 

3. O processo de gerenciamento do risco operacional está estruturado com base 
no preenchimento de Listas de Verificação de Conformidade (LVC), baseadas 
na metodologia Controll Self Assessment (CSA), processo por meio do qual, 
sob a responsabilidade da Diretoria Executiva e a coordenação do Agente de 
Controles Internos e Riscos (ACIR), são identificadas situações de risco que são 
avaliadas quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência, de forma 
padronizada.  

4. Para as situações de risco identificadas são estabelecidos planos de ação, com 
a aprovação da Diretoria Executiva, que são registrados em sistema próprio 
para acompanhamento pelo Agente de Controles Internos e Riscos (ACIR). 

5. Da mesma forma, as perdas operacionais têm as causas e as ações de 
mitigação identificadas, sendo que as informações devem ser devidamente 
registradas em sistema informatizado, para acompanhamento pelo Agente de 
Controles Internos e Riscos (ACIR). 

6. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, a CECMS 
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA 
possui estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos 
produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao 
risco operacional. 

7. O Conselho de Administração da a CECMS Públicos Estaduais da Região 
Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA é responsável pelas 
informações divulgadas neste relatório.           
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a. Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco de 
mercado do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob 

 
 

1. O gerenciamento do risco de mercado da CECMS Públicos Estaduais da 
Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA objetiva garantir a 
aderência às normas vigentes e minimizar o risco de mercado, por meio das 
boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 
3.464/2007. 

2. Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, a CECMS 
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA 
aderiu à estrutura única de gestão do risco de mercado do Sicoob, centralizada 
no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), que pode ser evidenciada em 
relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.  

3. No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos 
padronizados de identificação de fatores de risco, de classificação da carteira 
em trading e banking, de mensuração do risco de mercado (Value at Risk – 
VaR), de estabelecimento de limites de risco, de testes de estresse e de 
aderência do modelo de mensuração de risco (backtesting do VAR).  

4. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado, a CECMS 
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda - SICOOB COOESA 
possui estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos 
produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao 
risco de mercado da entidade. 

 
 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 
O SICOOB COOESA possui seguros para a cobertura de seus bens móveis, corpo 
funcional e diretoria, e estes são considerados suficientes para cobrir qualquer 
eventual sinistro. 

 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras 
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