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Regulamento do Fundo  de Contingência da Cooperativa de Crédito e investimento 
D'Oeste de Rondônia - CrediSIS CrediBrás  

 

CAPÍTULO I  

FINALIDADE 

 

Art. 1º. Com base no artigo 28 da Lei 5.764/1971 e a Circular BACEN 3.314/2006, os                
fundos especiais constituem um instrumento legal de coordenação de receitas que serão            
destinadas a atender finalidades específicas de sua criação, o que torna seus recursos             
vinculados a determinados objetivos e/ou serviços.  

Art. 2º. Este regulamento tem como finalidade, garantir a continuidade do funcionamento            
da Cooperativa em face de eventualidades ou ocorrências atípicas.  

Art. 3º. O fundo será gerido pelas disposições do presente regulamento, por disposições             
legais e regulamentos aplicáveis a espécie. 

Art. 4º. O presente Fundo de Contingência terá a duração de 5 (cinco) anos, contados da                
data e sua aprovação. 

 

CAPÍTULO II  

OBJETIVO 

 

Art. 5º. A constituição do fundo de contingência da Cooperativa de Crédito e Investimento              
D'Oeste de Rondônia - CrediSIS CrediBrás, tem como princípio proteger os serviços            
prestados por esta cooperativa, contra riscos, sejam causados por falhas tecnológicas,           
humanas ou técnicas, que possam resultar em danos financeiros com impacto no            
patrimônio da Cooperativa, em decorrência das situações a seguir:  

I. De questionamento no âmbito administrativo e/ou judicial por execução indevida de           
algum dos processos dos serviços, processos que gerem indenizações por danos           
morais, trabalhistas e/ou quaisquer processos judiciais e fiscais; 

II. De circunstâncias que resultem em despesas extras ocasionadas pela         
operacionalização dos serviços prestados pela cooperativa, como fraudes        
tecnológicas, invasões por hacker, falsificações, roubos e furtos; 

III. A necessidade de se normatizar a cobertura de danos patrimoniais e pecuniários,            
especificamente voltados para a cobertura das despesas extras, previstas em          
qualquer movimentação informatizada ou operacionalizada por colaboradores, bem        
como a criação de mecanismos para o ressarcimento de tais despesas; 

IV. Em circunstâncias de catástrofes naturais; 
V. Objeto de atos de vandalismo ou criminosos; 
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VI. Incêndios provocados por qualquer natureza; 
 

CAPÍTULO III  

FORMAÇÃO 

 

Art. 6º. Os subsídios para formação deste Fundo de Contingência será anual, com             
percentual de 10% definido pela Assembleia, utilizando como base de cálculo as sobras             
líquidas do fechamento do exercício atual. 

CAPÍTULO IV 

UTILIZAÇÃO 

 

Art. 7º. Para utilização dos recursos deste Fundo de Contingência, fica condicionada que             
a Diretoria Executiva, realizará uma análise da demanda e formalizará pedido para a o              
Conselho de Administração, que após examinado o pedido deliberará sobre a matéria.  

§ 1º. No caso de deferimento pelo Conselho de Administração, fica a Diretoria Executiva              
responsável por efetuar os procedimentos legais para utilização dos recursos;  

§ 2º. Havendo indeferimento por parte do Conselho de Administração, o responsável pelo             
pedido será comunicado por escrito.  

Art. 8º. A utilização de recursos oriundos desse fundo será objeto de fiscalização, por              
parte do Conselho Fiscal, Auditorias e Agente de Controle Interno e Risco no exercício de               
suas atribuições, devendo a Diretoria Executiva, colocar à disposição toda documentação           
e/ou  informação necessária. 

Art. 9º. Toda vez que houver utilização dos recursos deste fundo, a Diretoria Executiva               
deverá apresentar, na reunião subsequente do Conselho de Administração, relatório sobre           
a utilização, o mesmo deve ser registrado em  ATA.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LIQUIDAÇÃO 

Art. 10º. A liquidação, ou renovação do fundo dar-se-á por decisão exclusiva da             
Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária da Cooperativa. 
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Parágrafo único. Havendo Liquidação, o saldo existente poderá ser incorporado ao Fundo            
de Reserva da Cooperativa , ou ser incorporado às sobras do exercício.  

Art. 11º. Os valores destinados serão contabilizados em rubrica específica do Patrimônio            
Líquido da Cooperativa, cuja movimentação só será permitida conforme disposição contida           
no Capítulo IV deste regulamento.  

Art. 12º. Este Regulamento poderá ser alterado mediante proposta do Conselho de            
Administração, apresentado a Assembleia Geral.  

Art. 13º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação em Assembleia              
Geral. 

 

 

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 18 de Março de 2021. 

 

 

 

Alexsandro Gusse Osowski                             João Carlos Bonfim 
          Presidente                                               Vice-Presidente 
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