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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS 
ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA – SICOOB COOESA 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Valores expressos em Reais exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
1. Contexto operacional 

 
O SICOOB COOESA é uma sociedade de pessoas, instituição financeira, de natureza 
civil, sem fins lucrativos e não sujeita à falência. Foi constituída em 13 de maio de 
1994 e seu funcionamento foi autorizado pelo Banco Central do Brasil 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, é 
filiada Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a CONFEBRAS – Confederação 
Brasileira de Cooperativas de Crédito, bem como ao SICOOB-BR – Confederação 
Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda e 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 contábeis 
 
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, adaptações às peculiaridades da 
Lei do Cooperativismo (Lei nº 5.764/71) e Lei Complementar 130/2009, conjugadas 
com as regulamentações do BACEN/CMN e o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional – COSIF. 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações contábeis foi dada pela 
Diretoria em 19 de janeiro de 2015.  
 
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitês 
de Pronunciamentos Técnicos(CPC), as quais serão aplicadas as instituições 
financeiras quando aprovadas pelo Banco central do Brasil. Nesse sentido os 
pronunciamentos contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil são: 
 

• CPC01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Resolução CMN      n°3.566/08; 
• CPC03- Demonstração de Fluxo de Caixa. - Resolução CMN nº 3.604/08; 
• CPC05 -Divulgações sobre Parte Relacionadas CMN nº 3.750/09; 
• CPC10-Pagamento Baseado em Ações.CMN nº 3989/11; 
• CPC23- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro-             

CMN 4.007/11; 
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• CPC24-Evento Subsequente-CMN 3.973/11; 
• CPC25-Provisões, Passivos Continentes e ativos Contingentes-CMN nº 3.823/09. 

 
3.    Resumo das principais práticas contábeis  

 
 
a) Apuração do resultado  

 
Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as despesas, são registradas 
mensalmente de acordo com o regime de competência, que estabelece que os 
ingressos e os dispêndios e as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração 
dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento, alocados de 
forma proporcional de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato 
cooperativo e da receita bruta de ato não cooperativo, quando não identificados 
com cada atividade.  
 
As operações com taxas prefixados são registradas pelo valor de resgate, e as 
receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta 
redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de Natureza 
financeira é contabilizada pelo critério pró-rata dia e calculadas com base no 
modelo exponencial. 
 
  
b) Caixa e equivalentes de caixa  

 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda 
nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez cujo vencimento das operações na 
data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco 
insignificante de mudança de valor justo.  
 
 
c) Aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários 

 
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com 
compromisso de revenda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão 
demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar 
correspondentes a períodos futuros.  
 
 
d) Operações de crédito  

 
Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos. As Operações de 
crédito estão classificadas de acordo com análise da administração quanto ao nível 
de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos específicos em relação às 
operações, aos devedores e aos garantidores, observando os parâmetros 
estabelecidos nas Resoluções CMN n.° 2.682/1999 e n.° 2.697/2000.  
 
A atualização ("accrual") das operações de crédito vencidas em ate 60 dias e 
contabilizada em receitas de operações de crédito, e a partir do 61° dia, em rendas 
a apropriar. As operações classificadas como nível "H" permanecem nessa 
classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a Provisão existente 
e controlada, em contas de compensação.  
 



 8

e) Provisão para operações de crédito  
 

A provisão para perdas com operações de crédito é fundamentada na análise das 
operações e leva em consideração à conjuntura econômica, a experiência passada, 
os riscos específicos e globais das carteiras, considerando os critérios de 
provisionamento, definidos pelo BACEN nas Resoluções CMN n.° 2.682/1999 e n.° 
2.697/2000, associados às avaliações procedidas pela Administração, na determina 
Grau dos riscos de crédito.  
 
 
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo (Não circulantes)  
 
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias “pró-rata” dias incorridas e as variações 
cambiais, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor 
de mercado e rendas a apropriar.  
 
 
g) Investimento  
 
Os investimentos são demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por provisão 
para perdas quando aplicável.  
 
 
h)  Imobilizado de uso 
 
Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é 
computada pelo método linear, com base nas taxas anuais que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens.  
 
 
i) Redução ao valor recuperável de ativo  
 
O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para 
identificar evidência de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou 
alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar 
se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor 
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.  
 
 
j) Ativos e passivos contingentes  
 
As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação passivos contingentes 
estão consubstanciados na Deliberação CVM n° 489/05 e na Resolução n° 3.823/09 
do BACEN, a saber:  
 
Passivos contingentes são provisionados quando i) a entidade tem uma obrigação 
presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; ii) seja 
provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação; iii) possa ser feita uma estimativa confiável 
do valor da obrigação .A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer 
desembolso na liquidação, a Entidade deve divulgar, para cada classe de passivo 
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contingente na data do balanço, uma breve descrição da natureza do passivo 
contingente.   
 
 
k) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo (Não circulantes)  
 
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, 
os encargos e as variações monetárias em base "pró-rata" dia incorridos, deduzidos 
das correspondentes despesas a apropriar.  
 
 
l) Estimativas contábeis 
  
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores 
e premissas estabelecidas com base em julgamento, que são revisados a cada 
exercício. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as 
provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as 
provisões para perdas, as provisões para contingências, marcação a mercado de 
instrumentos financeiros, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes em 
razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.  
 
m) Demonstração dos fluxos de caixa  
 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de 
acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis CPC.  
 
 
4. Títulos e valores mobiliários 
 
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, as aplicações em Títulos e valores mobiliários 
que o SICOOB COOESA mantém na Central SICOOB AMAZÔNIA, na modalidade 
descrita abaixo: 
 

 
 
5. Relações Interfinanceiras 
 
Representa o saldo em conta corrente do SICOOB COOESA junto a Central que até 
30 de junho de 2004, era classificada no grupo "Disponibilidade", e por 
determinação do BACEN através da Circular 3.238/2004 foi reclassificado para este 
novo grupo contábil, porém para efeito de cálculo de liquidez consideramos este 
saldo por se tratar de saldo em conta corrente. Em 31 de dezembro de 2014 o saldo 
desta conta é de R$ 1.219.071,36 (R$ 2.031.206,83 em 2013).  
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6. Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa  
 
a) Composição total das carteiras e prazos 

 
 

 
 

A composição da carteira de operações de créditos e outros créditos, distribuída 
nos correspondentes níveis de riscos, está demonstrada a seguir: 
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b. Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento das operações 
 

 
 
c. Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 
A provisão de créditos de liquidação duvidosa apresentou as seguintes 
movimentações durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 
2013: 

 
 
 
7. Outros créditos - Diversos  
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(*) O Saldo desta conta refere-se à inadimplência de cartão de crédito. Este saldo foi 
transferido em 2013 para esta conta. 

 
(**) Neste grupo destaca-se os valores de mensalidades de planos de saúde a receber no 

mês subsequente assim como também os valores de inadimplência de planos de 
Saúde (Unimed, Uniodonto, Dentalcorp e Odontosystem) e Convênio Vivo. Inclui-se 
também neste grupo o repasse da folha da SEAD não creditado dentro do mês de 
dezembro/2014 

      
 8. Outros valores e bens 
 

Compõem-se, basicamente de despesas antecipadas, ou seja, pagamentos 
antecipados que correspondem à parcela já paga de contribuições e despesas de 
seguro, no montante de R$ 8.626,19 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 2.448,70 em 
2013).  

 
9.Permanente 

 
O ativo permanente está representado substancialmente pelos investimentos, 
imobilizado de uso e intangível. No final do exercício de 2014 e 2013 os saldos eram 
os seguintes: 
 

 
 
10. Depósitos 
 

Captações efetuadas pela cooperativa, exclusivamente com seus associados, 
estando estas divididas registradas nas rubricas “Depósitos a vista”, “Depósitos a 
prazo” e “Depósitos para investimentos”, contabilizadas no passivo circulante. Estes 
últimos 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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11. Obrigações por empréstimos e repasses 
 
a. Empréstimos no país 
 

 

 
 

12. Outras obrigações – diversas 
 

 
 

13. Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
 

É representado pela participação de 1.292 associados, atingindo o montante de R$ 
8.086.949,22, devidamente integralizado até a data do balanço. 

 
b. 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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14. Índices de Basiléia e de imobilização 
 

O Banco Central do Brasil (BACEN), através da Resolução nº 4.192/2013 e da 
Resolução nº 4.193/2013, instituiu a apuração do Patrimônio de Referência (PR). O 
quadro abaixo demonstra a apuração do PR em 31 de dezembro de 2014 e 2013: 

 

 
 

15 . FATO RELEVANTE – INCORPORAÇÃO DA COOPERCO 
 

15.1 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 o SICOOB COOPERCO, decidiram pelo 
processo de Incorporação, realizada em 01/07/2014. 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 homologado pelo Banco Central no dia 24 de setembro de 2014, 
publicado no Diário Oficial de 29 de setembro de 2014, conforme Ofício 15.698/20 
14 –BCB/Deorf/ GTREC – Pt. 1401598684. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

15.2 Balanço Patrimonial Consolidado 
 

 
 
15.3 Número de Associados – Em 30-06-2014 
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16. Gestão de riscos 
 

Os principais riscos relacionados aos instrumentos financeiros decorrentes dos 
negócios de uma instituição financeira são: O risco de crédito, o risco de mercado, o 
risco de liquidez e o risco de capital. 
 
A Administração desses riscos é processo que abrange diversas políticas e 
estratégias. As políticas de Administração desses riscos são, em geral, 
conservadoras, procurando limitar o prejuízo absoluto ao mínimo. 
 
� Risco de crédito: É a exposição a perdas no caso de inadimplência de uma 

contraparte no cumprimento de sua parte na operação; 
� Risco de mercado: Está associado a perdas potenciais advindas de variações em 

preços de ativos financeiros, taxa de juros, moedas e índices; 
� Risco de liquidez: É relacionado ao descasamento da estrutura de ativos e 

passivos com relação aos fluxos efetivos de pagamento destes; 
� Risco operacional: É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de 

falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou 
de eventos externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou 
deficiência em contratos firmados pelo Banco, bem como a sanções em razão de 
descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros, 
decorrentes das atividades desenvolvidas pelo Banco. O Banco já tem definidas e 
implementadas suas políticas de riscos. 

 
A política do SICOOB COOESA é composta de metodologias, procedimentos e 
instrumentos utilizados para garantir a eficiência e a eficácia dos processos internos 
de gerenciamento dos riscos, observando o perfil de atuação e a complexidade dos 
negócios da Cooperativa. 

 

17. 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 crédito do 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 art.n°10 da Resolução CMN nº 3.721/2009, o 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, o 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. 

18. Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional do 
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob 
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1. O gerenciamento do risco operacional do 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, o 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 do Sicoob consiste na avaliação 
qualitativa dos riscos objetivando a melhoria contínua dos processos.  

4. O uso da Lista de Verificação de Conformidade (LVC) tem por objetivo identificar 
situações de risco de não conformidade, que após identificadas são cadastradas no 
Sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais (Scir). 

5. As informações cadastradas no Sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais 
(Scir) são mantidas em banco de dados fornecido pelo Sicoob Confederação. 

6. A documentação que evidencia a efetividade, a tempestividade e a conformidade 
das ações para tratamento dos riscos operacionais, bem como as informações 
referentes às perdas associadas ao risco operacional são registradas e mantidas em 
cada entidade do Sicoob, sob a supervisão da respectiva entidade auditora (se 
cooperativa singular, da cooperativa central; se cooperativa central e Bancoob, do 
Sicoob Confederação). 

7. 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). 

8. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, o 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. 

19. Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos de Mercado e de 
Liquidez do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob 

1. O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez do SICOOB COOESA objetiva 
garantir a aderência às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de 
liquidez, por meio das boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na 
Resolução CMN 3.464/2007. 
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2. Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, o SICOOB COOESA 
aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de liquidez 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 de negociação 
(trading) e não negociação (banking), de mensuração do risco de mercado de 
estabelecimento de limites de risco, de testes de stress e de aderência do modelo 
de mensuração de risco (backtesting).  

4. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado e de liquidez, 
o SICOOB COOESA possui estrutura compatível com a natureza das operações e 
com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à 
dimensão da exposição ao risco de mercado da entidade. 

20. Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Capital do Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob 

 

1. A estrutura de gerenciamento de capital o SICOOB COOESA objetiva garantir a 
aderência às normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para 
fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, por meio das boas práticas 
de gestão de capital, na forma instruída na Resolução CMN 3.988/2011.  

2. Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, o SICOOB COOESA 
aderiu à estrutura única de gerenciamento de capital 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 gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de 
monitoramento do capital, e é realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo 
de:  

a) Avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades 
do Sicoob estão sujeitas;  

b) Planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos das entidades do Sicoob;  

c) Adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente 
de possíveis mudanças nas condições de mercado. 

4. Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em 
condições extremas de mercado, com a consequente avaliação de seus impactos 
no capital das entidades do Sicoob. 
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21. Outras informações  
 

a. Cobertura de seguros 
 

A Cooperativa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de 
demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos 
auditores independentes. 
 
b. Contingência  
 
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a Cooperativa não possuía contingências ativas 
ou passivas. 
 

 
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis 

 


