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Ser cooperativa é transformar sonhos em realidade, através de ações que
fazem a diferença na vida das pessoas.
É ter empatia com o próximo, apoiar seus sonhos e mostrar que é possível
alcançá-los através da cooperação.
É estimular o empreendedorismo, ensinando a investir e poupar de forma
consciente.
É crescer junto, pensando no bem coletivo assim como nos nossos próprios
interesses.
É compartilhar conquistas e incentivar a transformação.
É dividir as riquezas e buscar uma sociedade equilibrada, para que todos
tenham melhores oportunidades.

É unir desenvolvimento econômico e social, com democracia e
sustentabilidade. É promover o desenvolvimento da região.
É impactar positivamente a comunidade sem deixar ninguém para trás.
Ser cooperativa é unir pessoas no mesmo propósito, sem fins lucrativos,
tendo como base compartilhar experiências.
É pautada em princípios e valores que prezam pela solidariedade,
responsabilidade e igualdade.
É mais que um modelo de negócio, é valorizar as pessoas promovendo
inclusão social e oferecendo soluções financeiras com condições justas.
O CrediSIS te convida a conhecer mais sobre o que é ser cooperativa.

Liberdade e igualdade são a base do primeiro princípio. No cooperativismo qualquer
pessoa pode se tornar um cooperado, desde que faça isso de forma livre e voluntária
e esteja disposta a assumir suas responsabilidades.

Todos os cooperados têm direito a um voto. As decisões dentro da cooperativa são
tomadas democraticamente, ou seja, todos têm a mesma importância.

Todas as pessoas que integralizam capital em uma cooperativa se tornam cooperadas
e participam do retorno financeiro da instituição anualmente.

As cooperativas são autônomas, ou seja, são controladas pelos seus
associados. No caso de cooperativas de crédito, elas são fiscalizadas e
supervisionadas por órgãos estatais, como Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil, que traz ainda mais segurança aos associados.

As cooperativas têm compromisso com a educação e a formação de seus membros,
representantes e colaboradores. Assim, garante que todos possam sempre contribuir
da melhor maneira para o desenvolvimento da própria cooperativa e também da
comunidade.

No cooperativismo todos se ajudam! Além do trabalho feito em conjunto dentro de
cada cooperativa, essa ajuda mútua também acontece entre as cooperativas,
independente de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.

Todas as cooperativas trabalham por um bem comum: a comunidade, buscando o
desenvolvimento sustentável onde seus cooperados
estão inseridos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERUFPA- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDOCNPJ Nº 83.325.811/0001-90

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa
A Diretora Presidente da COOPERUFPA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS
FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ, com base na Lei 5.764/71 e LC – 130/2009, nas normas do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central e no Estatuto da COOPERUFPA, convoca os seus 1.816 (um mil,
oitocentos e dezesseis) sócios - quotistas, em dia com suas obrigações estatutárias para participarem da 32.ª
Reunião de Assembleia Geral Ordinária e 28.ª Reunião de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizarão de
forma virtual na sede da Cooperufpa , localizado na Av. Generalíssimo Deodoro no. 514 – Bairro: Umarizal , Belém
/ Pa - Cep: 66055-240, no dia 27 de abril de 2021, às 08:00, 09:00 e 10:00 horas , em 1ª , 2ª , 3ª convocações,
respectivamente, com 2/3 dos sócios na 1ª convocação, 50% mais um sócio em 2ª convocação, e no mínimo 10
sócios em 3ª convocação, para deliberarem a seguinte pauta:
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:
I.Prestação de Contas do Exercício Civil de 2020, com apresentação do Relatório do Conselho de Administração e
Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria;
II.Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas;
III.Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédula de Presença para o Conselho Fiscal e Diretoria;
IV.Aprovação do Regulamento do FATES;
V. Atualização da Política de Conformidade (Compliance).
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:
I.Reforma Ampla do Estatuto Social;
II.Alteração do Art. 28º , inclusão dos parágrafos §1º e §2º - criação do Fundo de Contingência;
III.Atualização da Política de Conformidade (Compliance);
IV.Aprovação do Regulamento do Fundo de Contingência;
Nota: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperufpa de 2021, serão realizadas de forma virtual,
como medida de prevenção a pandemia Covid-19.
Belém - PA, 29 de Março de 2021.

Raquel Helena de Souza Ferreira
Diretora Presidente
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores(as) Cooperados(as)
Na oportunidade, apresentamos o Relatório das Atividades Administrativas ocorridas durante o exercício de 2020
pela COOPERUFPA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E DEMAIS ENTIDADES DE ENSINO NO ESTADO DO PARÁ E SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS, ressaltando que o ano de 2020, apesar de toda dificuldade enfrentada por todos nós brasileiros, em função
da COVID – 19,mas uma vez nossos cooperados puderam contar de forma foi irrestrita com a colaboração da sua
cooperativa , onde buscamos auxiliar nossos cooperados em tudo o que esteve ao nosso alcance. Alinhada a queda do
juros no Brasil, com a Selic a 2%, a Cooperufpa, que sempre esteve na vanguarda de promover aos seus cooperados
linhas de crédito a juros muito atrativos em relação ao mercado, realinhou sua margem de spreed , com linhas de juros
de vão de 0,95% a 1,70% na folha, ampliando para até 96 vezes . A COOPERUFPA, também disponibiliza aos cooperados linhas de investimento bastante atrativas, como RDC Programado e RDC Normal, com taxas de 0,80%(zero virgula oitenta por cento) do CDI. Em 2020, destacamos a Campanha de Capitalização como uma das formas de premiar
o cooperado que participa mensalmente com o valor de R$ 30,00(trinta reais), com o sorteio de dois(02) carros zero
km, um no 1º semestre/2020, sendo contemplado a cooperada Sra. Maria Solange Valente, com a cartela nº 000479
realizado pela Loteria Federal no dia 29/07/2020 e no 2º semestre/2020 foi sorteada com um carro zero km o cooperado Sr. Fernando Medeiro Vieira, com a cartela número 000206 , em 21/12/2020. Em relação ao Plano de Saúde
UNIMED NACIONAL, o mesmo sofreu reajuste como acontece todos os anos em setembro, que é a sua data base,
e após várias discussões em reuniões com a Diretoria do Plano de Saúde UNIMED e as tentativas da nossa Diretoria
Executiva, com a análise da alta sinistralidade da COOPERUFPA conseguimos a muito custo chegar ao percentual
de 7%(sete por cento), que ficou abaixo do determinado pela ANS, e conforme determinação da ANS , o pagamento
deste reajuste foi postergado para o ano de 2020 de doze vezes. A queda nas taxas de juros, proporcionaram à Cooperativa a realização de um grande número de empréstimos aos seus cooperados, aumentando em 4,5% (quatro virgula cinco por cento) nos recursos destinados ao atendimento desse benefício, em relação ao mesmo período. E essa
pode ser considerada também, como uma meta significativa que pudéssemos proporcionar um melhor atendimento
aos associados, uma vez que, a situação dos servidores públicos, em especial das Universidades brasileiras, ainda
deixa muito a desejar, em função dos nossos salários que estão sendo reduzidos, fruto das dificuldades econômica e
financeira do País, repercutindo nos funcionários públicos, em especial aos aposentados. Dessa forma, a Diretoria da
COOPERUFPA não tem medido esforços no sentido de buscar, cada vez mais, o melhor atendimento aos seus cooperados e proporcionar todo o apoio a seus cooperados. Outro fator a ser considerado, já podem solicitar o aumento do
valor das quotas partes, correspondente a 1% como integralização proveniente de seu salário, através do aumento do
percentual de desconto sobre sua remuneração ou ainda optar por um valor fixo de desconto e com isso, o cooperado
tem a possibilidade de acesso a linhas de crédito maiores. Queremos, embora seja um assunto desagradável, falar
sobre a inadimplência em nossa Cooperativa que continua sendo motivo de muita preocupação, em virtude de causar
diversas dificuldades à solidez e ao crescimento Institucional. E com um esforço conjunto a Diretoria Executiva, tem
chamado os cooperados para negociação e quitação de seus débitos, buscando de alguma forma a melhor maneira
possível, com um trabalho de sensibilização para diminuir sobremaneira o problema, sem, entretanto, se distanciar
dos dispositivos de lei que regem a COOPERUFPA. Um dos fatores que contribuiu também para aproximação com
os associados foi o nosso contato, por meio de nosso site (www.cooperufpa.com.br), como veículo de divulgação de
informações sobre as atividades da Instituição e que veiculou sempre a necessidade da regularização da inadimplência, e é importante ressaltar, que a Cooperativa têm como obrigação dar cumprimento às exigências estabelecidas
nas Resoluções n.º 2682, 2677 e 4557 do Banco Central do Brasil, que trata desse assunto, constituindo provisão e
obedecendo aos critérios de risco de cada operação de crédito. A Cooperufpa, conforme previsto no Estatuto Social,
pode através da colaboração de todos os cooperados, ajudar doze famílias de nossos colegas servidores, que vieram
a falecer, através do Auxílio Funeral, pelo que nos solidarizamos com todos os parentes e amigos, pelas respectivas
perdas. E, por fim, queremos enfatizar o Balanço Financeiro da COOPERUFPA, encerrado em 31/12/2020,o qual
demonstra a real situação da Cooperativa, com o Parecer do Conselho Fiscal e das Auditorias realizadas. Pelo exposto, mais uma vez queremos deixar patente que o trabalho da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Fiscal à
frente da COOPERUFPA foi sempre pautado na transparência administrativa, sempre buscando atender da melhor
forma possível, os nossos associados, aos quais agradecemos de coração pela grande contribuição para a consecução
de nossos objetivos.
A todos nosso muito obrigado.
Conselho de Administração e Diretoria Executiva da COOPERUFPA.
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PARECER DO
CONSELHO
FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da COOPERUFPA
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS SERVIDORES PUB. FEDERAIS E
ESTADUAIS E DAS ENT. DE ENSINO COM SEUS
RESP. FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ,
CNPJ 83.325.811/0001-90, no desempenho de
suas funções definidas na Legislação e no Estatuto
Social vigente, procederam ao exame e analise
do Balanço Geral e demais Demonstrativos
Financeiros da Cooperativa no exercício de 2020. Os
exames foram realizados mensalmente a partir da
tomada de posse deste Conselho. Foram analisados
por este Conselho, os Balancetes mensais, e as
Demonstrações Financeiras de 31/12/2020, onde
os resultados apurados em nossa visão representam
a adequada situação patrimonial e financeira da
Cooperufpa. Por este motivo, recomendamos para
a Assembleia Geral, a aprovação da Prestação de
Contas da COOPERUFPA, sem qualquer ressalva.

Nilton Lemeira de Souza
Membro - Conselho Fiscal

Marta Gonzaga Gonçalves
Membro - Conselho Fiscal

Belém - PA, 31 de Março de 2021
CrediSIS – Cooperufpa

Berenice Furtado da Costa Simões
Membro - Conselho Fiscal
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES
Aos cooperados e administradores da
COOPERUFPA – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores Públicos Federais e Estaduais e das Entidades de Ensino com
seus Respectivos Funcionários no Estado do Pará

OPINIÃO
Examinamos as demonstrações financeiras da
COOPERUFPA – Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos Federais e Estaduais
e das Entidades de Ensino com seus Respectivos
Funcionários no Estado do Pará (“Cooperativa”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos 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 COOPERUFPA – Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
Federais e Estaduais e das Entidades de Ensino com
seus Respectivos Funcionários no Estado do Pará
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

BASE PARA OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

A Cooperativa está enquadrada no Segmento 5 (S5),
nos termos da Resolução CMN nº 4.553/2017, e deve
implementar estrutura simplificada de gerenciamento
contínuo e integrado de riscos (operacional, crédito,
liquidez, mercado, socioambiental, gestão de
continuidade do negócio e capital), de acordo com a
complexidade e o porte da Cooperativa. A estrutura
de gerenciamento de riscos deverá ser apta a:
identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar,
controlar e mitigar os riscos a que a Cooperativa
está exposta, devendo ser integrada, possibilitando
a identificação, a mensuração, a avaliação, o
monitoramento, o reporte, o controle e a mitigação
dos efeitos adversos resultantes das interações entre
os riscos. Entretanto, conforme nota explicativa 22, a
estrutura de gerenciamento de risco nesses moldes
está em implementação pela CREDISIS – Central de
Cooperativas de Crédito Ltda.

OUTROS ASSUNTOS
As demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de
comparação, foram também por nós examinadas, cujo
relatório, datado de 14 de fevereiro de 2020, continha
a ênfase intitulada “Estrutura de gerenciamento de
risco ainda não implementada”.

RESPONSABILIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA
PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ÊNFASE

A administração da Cooperativa é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.

Estrutura de gerenciamento de risco simplificada em
implementação

Na elaboração das demonstrações financeiras,
a administração é responsável pela avaliação da
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capacidade de a Cooperativa continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Cooperativa
são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações
financeiras.

RESPONSABILIDADES DO
AUDITOR PELA AUDITORIA DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante
nas
demonstrações
financeiras,
independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Cooperativa.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Cooperativa. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Cooperativa a não mais se manter em continuidade
operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
Ribeirão Preto SP, 5 de fevereiro de 2021.

Moore Prisma
Auditores Independentes
CRC 2SP017256/O-3 S RO

Hélio Mazzi Júnior
CRC 1SP189107/O-3 S RO
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COOPERUFPA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E
ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)
Nota

2020

2019

25.084.559

22.477.501

3

992.201

342.653

Títulos e valores mobiliários

4

-

15.400.240

Relações interfinanceiras

5

18.585.461

188.929

Operações de crédito

6

6.150.770

7.339.415

(-) Provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito

7

(995.551)

(1.167.317)

340.348

363.800

11.330

9.781

8.642.014

8.705.490

Ativo Circulante
Disponibilidades
Instrumentos financeiros

Outros créditos
Outros valores e bens
Não circulante
Realizável a longo prazo
Instrumentos financeiros
Operações de crédito

6

6.431.862

6.548.042

(-) Provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito

7

(876.455)

(1.012.921)

-

10.526

Outros créditos
Investimentos

8

1.020.865

817.083

Imobilizado de uso

9

2.802.506

2.690.978

(-) Depreciações

9

(736.764)

(348.218)

33.726.573

31.182.991

2020

2019

6.083.809

5.753.054

10

1.831.085

1.578.222

Outras obrigações

11

4.252.724

4.174.832

Patrimônio líquido

13

27.642.764

25.429.937

19.102.253

17.996.614

7.710.120

5.820.569

830.391

1.612.754

33.726.573

31.182.991

Total do ativo

Nota
Passivo Circulante
Depósitos e demais instrumentos financeiros
Depósitos

Capital social
Reserva de sobras
Sobras acumuladas
Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COOPERUFPA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E
ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)

Nota
Ingressos da intermediação financeira

2º Semestre

2020
Exercício

2019
Exercício

1.797.258

3.705.294

4.642.514

Operações de crédito

6

1.629.619

3.378.353

3.845.347

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros

4

167.639

257.852

784.144

Ingressos de depósitos intercooperativos

5

-

69.089

13.023

(328.194)

(513.134)

(1.059.555)

Dispêndios da intermediação financeira
Operações de captação no mercado

10

(16.945)

(41.146)

(71.603)

Operações de empréstimos, cessões e repasses

21b

(112)

(112)

-

Provisão para perdas em operações de crédito

7b

(311.137)

(471.876)

(987.952)

Resultado bruto da intermediação financeira

1.469.064

3.192.160

3.582.959

Outros ingressos operacionais

1.941.165

3.780.932

3.811.896

Ingressos de prestação de serviços

14

1.617.605

3.235.677

1.929.422

Outros ingressos operacionais

15

323.560

545.255

1.882.474

(2.385.783)

(4.964.762)

(4.047.437)

Outros (dispêndios) operacionais
Dispêndios administrativos

16

(750.299)

(1.599.727)

(1.363.250)

Dispêndios de pessoal e honorários

17

(1.387.362)

(2.872.258)

(2.515.945)

(197.267)

(388.546)

(123.391)

(50.855)

(104.231)

(44.851)

1.024.446

2.008.330

3.347.418

-

-

251.928

1.024.446

2.008.330

3.599.346

Imposto de renda e contribuição social

(74.361)

(157.420)

(224.477)

Sobra líquida do exercício

950.085

1.850.910

3.374.869

Dispêndios de depreciação
Outros dispêndios operacionais
Resultado operacional
Resultado não operacional
Resultado antes da tributação

21b

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

COOPERUFPA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E
ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)

2º Semestre
Sobra líquida dos exercícios
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente dos exercícios

2020
Exercício

2019
Exercício

950.085

1.850.910

3.374.869

-

-

-

950.085

1.850.910

3.374.869

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COOPERUFPA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E
ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)

Capital
integralizado

Reserva
legal

Sobras
acumuladas

Total

17.320.647

4.156.038

1.126.946

22.603.631

-

1.126.946

(1.126.946)

-

1.899.826

-

-

1.899.826

(1.223.859)

-

-

(1.223.859)

Sobra líquida do exercício

-

-

3.374.869

3.374.869

Destinação da reserva legal

-

537.585

(537.585)

-

FATES - cooperados

-

-

(537.585)

(537.585)

FATES - não cooperados

-

-

(686.945)

(686.945)

17.996.614

5.820.569

1.612.754

25.429.937

-

1.612.754

(1.612.754)

-

Integralização de capital

2.044.289

-

-

2.044.289

Devoluções de capital

(938.650)

-

-

(938.650)

Sobra líquida do exercício

-

-

1.850.910

1.850.910

Destinação da reserva legal

-

276.797

(276.797)

-

FATES - cooperados

-

-

(276.797)

(276.797)

FATES - não cooperados

-

-

(466.925)

(466.925)

19.102.253

7.710.120

830.391

27.642.764

Capital
integralizado

Reserva
legal

Sobras
acumuladas

Total

18.622.245

7.433.323

900.825

26.956.393

Integralização de capital

1.119.585

-

-

1.119.585

Devoluções de capital

(639.577)

-

-

(639.577)

Sobra líquida do semestre

-

-

950.085

950.085

Destinação da reserva legal

-

276.797

(276.797)

-

FATES - cooperados

-

-

(276.797)

(276.797)

FATES - não cooperados

-

-

(466.925)

(466.925)

19.102.253

7.710.120

830.391

27.642.764

Saldos em 1º de Janeiro de 2019
Aumento de reserva com sobras
Integralização de capital
Devoluções de capital

Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Aumento de reserva com sobras

Saldos em 31 de Dezembro de 2020

Saldos em 1º de Julho de 2020

Saldos em 31 de Dezembro de 2020

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COOPERUFPA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E
ESTADUAIS E DAS ENTIDADES DE ENSINO COM SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS NO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)

2º Semestre

2020
Exercício

Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

1.919.475

18.255.751

932.610

Sobra ajustada do semestre/exercícios

1.458.489

2.711.332

4.486.212

Sobra líquida do semestre/exercícios

950.085

1.850.910

3.374.869

Provisão para perdas em operações de crédito

311.137

471.876

987.952

Depreciações

197.267

388.546

123.391

Redução (aumento) nos ativos

656.290

15.957.386

(2.007.048)

Aplicações interfinanceiras de liquidez

-

-

846.488

Títulos e valores mobiliários

-

15.400.240

(2.292.286)

Operações de crédito

547.924

524.717

(422.035)

Outros créditos e outros valores e bens

108.366

32.429

(139.215)

(195.304)

(412.967)

(1.546.554)

143.441

252.863

56.486

(338.745)

(665.830)

(1.603.040)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos

(72.690)

(315.310)

(1.488.428)

Aumento de investimentos

(33.804)

(203.782)

(303.409)

Aquisições de imobilizado de uso

(38.886)

(111.528)

(1.185.019)

Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamentos

480.008

1.105.639

675.967

Integralização de capital

1.119.585

2.044.289

1.899.826

Devoluções de capital

(639.577)

(938.650)

(1.223.859)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

2.326.793

19.046.080

120.149

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercícios (nota3)

17.250.869

531.582

411.433

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercícios (nota3)

19.577.662

19.577.662

531.582

Redução (aumento) nos ativos
Depósitos
Provisões passivas, outras obrigações e receitas de exercícios futuros

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019
Exercício
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NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
COOPERUFPA – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores Públicos Federais e Estaduais e das Entidades de Ensino
com seus Respectivos Funcionários no Estado do Pará
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de
2019 Em reais

1

CONTEXTO OPERACIONAL

A COOPERUFPA – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Federais e Estaduais
e das Entidades de Ensino com seus Respectivos Funcionários no Estado do Pará (“Cooperativa”), fundada
em 4 de novembro de 1992, é uma instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e
sem fins lucrativos. Em relação ao Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, a mesma adquiriu personalidade
na data de 3 de novembro de 1992, através do registro
sob nº 83.325.811/0001-90.
A Cooperativa está sediada na Avenida Generalissimo
Deodoro, nº 514, em Belém PA, e tem sua área de ação
nos municípios de Belém, Barcarena, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel
do Pará. Além dos Municípios que possuem dependências das Instituições Federais e Estaduais de Ensino no
Estado do Pará, a saber: UFPA – Abaetetuba, Altamira,
Bragança, Capanema, Castanhal, Cametá, Marabá, Tucuruí e Bom Jesus do Tocantins; UFRA – Igarapé-Açú,
Capitão Poço, Parauapebas e Paragominas; UFOPA
– Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Santarém,
Óbidos e Oriximiná; IFPA – Breves, Conceição do Araguaia e Vigia; e UEPA - São Miguel do Guamá, Moju,
Redenção e Salvaterra.
Tem por objetivo o desenvolvimento de programas de
poupança, de uso adequado do crédito e de prestação
de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito,
prover, através da mutualidade, prestação de serviços
financeiros a seus cooperados, com empréstimos e em
convênios diversos, além da formação educacional de
seus cooperados, no sentido de fomentar o cooperativismo.
Tem sua constituição e funcionamento regulamentados pela Resolução CMN n° 4.434/2015. É filiada à
CREDISIS
– Central de Cooperativas de Crédito Ltda.
No país o surto da pandemia de COVID-19 e as medidas adotadas por governos em países em todo o mundo
para mitigar a propagação da pandemia, impactaram

significativamente os negócios. O Sistema CREDISIS,
preocupado também com a saúde financeira de seus
cooperados e visando amenizar o momento delicado
da pandemia e no intuito de minimizar os impactos
da crise e para ajudar os cooperados passou a ofertar, linhas de crédito especificas com taxas reduzidas
como “Ajuda Covid, Empréstimos Covid, Parcelamento Fatura Cartão de Crédito/Pandemia, Crediampe”,
ofertar aos Cooperados a possibilidade de renegociar
seus contratos vencidos e opção de prorrogação de
parcelas em até 90 (noventa) dias com a linha de crédito Renegociação-COVID. Com essas novas linhas de
crédito, houve uma a oportunidade de a cooperativa a
ampliar seu quadro social, captando novos cooperados
e oferecendo produtos e serviços mais vantajosos que
em instituições financeiras bancárias.
Salientamos que o percentual de atingimento segmentado por pessoa física e pessoa jurídica com as linhas
destinadas a ajuda covid foi de 60% para PF e 40% para
PJ e que o volume em nossa carteira de crédito foi de
mais de R$ 180 milhões.
O Impacto mais relevante que “sofremos” foi o aumento exponencial dos recursos centralizados, que apresenta aspectos positivos, pela alta disponibilidade de
recursos e aspectos negativos, por terem maior predominância no deposito à vista, que é um recurso volátil.
Nas cooperativas do Sistema CrediSIS, os colaboradores de grupo de riscos tiveram revezamento e alteração no regime de trabalho para home office, além das
ações de distanciamento social, uso de máscara, álcool
em gel e sanitização frequente dos ambientes de trabalho.
A administração avaliou a capacidade da Cooperativa
em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade
a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza
material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas
demonstrações financeiras da Cooperativa foram preparadas com base no pressuposto da continuidade.
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APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e estão em conformidade com a regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional - CMN e do Banco Central do Brasil - BACEN. Consideram
as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/1971, a Lei Complementar nº 130/2009, as normas e instruções do BACEN, apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), e os pronunciamentos, orientações
e as interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo BACEN até o momento, quais
sejam:
• CPC 00 (R2) – Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual para Elaboração e divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro – homologado pela Resolução CMN nº 4.144/2012;
• CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – homologado pela Resolução CMN nº 3.566/2008;
• CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis – homologado
pela Resolução CMN nº 4.524/2016;
• CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa – homologado pela Resolução CMN nº 3.604/2008;
• CPC 04 (R1) – Ativo Intangível – homologado pela Resolução CMN nº 4.534/2016;
• CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas – homologado pela Resolução CMN nº 3.750/2009;
• CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações – homologado pela Resolução CMN nº 3.989/2011;
• CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro – homologado pela Resolução CMN nº
4.007/2011;
• CPC 24 – Evento Subsequente – homologado pela Resolução CMN nº 3.973/2011;
• CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – homologado pela Resolução CMN nº
3.823/2009;
• CPC 27 – Ativo Imobilizado – homologado pela Resolução CMN nº 4.535/2016;
• CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados – homologado pela Resolução CMN nº 4.424/2015; e
• CPC 46 – Mensuração do Valor Justo – homologado pela Resolução CMN nº 4.748/2019.
As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da administração da Cooperativa e foram aprovadas em 26 de fevereiro de 2021, as quais foram elaboradas e estão sendo apresentadas em
conformidade com a Resolução CMN nº 4.818/2020 que regulamentou procedimentos para elaboração e divulgação
das demonstrações financeiras e com a Resolução BCB nº 2/2020, que estabeleceu diretrizes, incluindo a divulgação
da Demonstração do Resultado Abrangente, abertura de saldos no Balanço Patrimonial de provisões para perdas
esperadas associadas ao risco de crédito, depreciações, no ativo, e provisões, no passivo, alterações que não influenciaram no saldo total desta demonstração.
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b) Descrição das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão resumidas a seguir e foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
b.1) Apuração do resultado
Os ingressos e os dispêndios são reconhecidos pelo
regime de competência.
b.2) Estimativas contábeis
A preparação de demonstrações financeiras requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Cooperativa no processo de aplicação das
práticas contábeis. As demonstrações financeiras da
Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado, provisão para perdas nas operações de crédito, provisão
para contingências e outras similares. Os resultados
reais podem apresentar variações em relação às estimativas. A administração da Cooperativa monitora
e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos
anualmente.
b.3) Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta
liquidez, com prazo inferior a 90 dias de vencimento e
com risco insignificante de valor.
b.4) Instrumentos financeiros
Registrados pelo valor de aplicação, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisões para perdas ou ajustes a valor de
realização.
b.5) Operações de crédito
As operações pré-fixadas são registradas pelo valor
futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar,
e as operações pós-fixadas são atualizadas até a data
do balanço, observados os índices contratados. Para
as operações vencidas há mais de 60 dias, os juros permanecerão em rendas a apropriar, até a liquidação da
operação.
b.6) Provisões para perdas esperadas associadas ao
risco de crédito
Sobre as operações de crédito, a administração da
Cooperativa constituiu provisão para perdas em mon-

tante considerado suficiente para cobrir eventuais
perdas na realização dos valores a receber, com base
em critérios consistentes e verificáveis, amparados
por informações internas e externas, pelo menos em
relação ao devedor e seus garantidores (situação
econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, administração e qualidade de controles, pontualidade
e atrasos nos pagamentos, contingências, setor de
atividade econômica e limite de crédito) e, em relação
à operação (natureza e finalidade, características das
garantias com suficiência de liquidez e valor), conforme determina a Resolução CMN nº 2.682/1999, que
classifica as operações em nove níveis de risco (de AA
a H).
b.7) Investimentos
Representados por participações societárias avaliadas ao custo de aquisição.
b.8) Imobilizado de uso
As imobilizações de uso são demonstradas pelo custo
de aquisição deduzido da depreciação acumulada. As
depreciações são calculadas pelo método linear, aplicando-se taxas que contemplam a estimativa de vida
útil-econômica dos bens.
b.9) Redução ao valor recuperável de ativos
O imobilizado e outros ativos são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil não
pode ser recuperável (teste de impairment).
b.10) Depósitos à vista e a prazo
Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo pré-fixados são registrados pelo valor futuro, retificado pela conta de dispêndios a apropriar; e
os depósitos pós-fixados são atualizados até a data do
balanço, observados os índices contratados.
b.11) Provisões
As provisões são constituídas como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação no futuro. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas de risco envolvido.
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b.12) Demais ativos e passivos

b.14) Segregação do circulante e não circulante

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo
ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos não superando o valor de mercado. Os demais passivos são
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a doze meses estão classificados no circulante, e
os com prazos superiores, no não circulante e estão
sendo apresentados nas notas explicativas.

b.13) Ativos e passivos contingentes
Os ativos contingentes não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências concretas que
assegurem a sua realização. Os passivos contingentes
são reconhecidos contabilmente pela administração
da Cooperativa quando, com base na opinião dos assessores jurídicos e outras análises das matérias, for
considerado que há risco de perda de ações judicial ou
administrativa, gerando uma possibilidade de saída de
recursos no futuro para a liquidação dessas ações e,
ainda, quando os montantes envolvidos possam ser
mensurados com suficiente segurança. Esse é um julgamento subjetivo, sujeito às incertezas de uma previsão sobre eventos futuros, mas que leva em consideração o fundamento jurídico da causa, a viabilidade
de produção de provas, a jurisprudência em questão,
a possibilidade de recorrer às instâncias superiores
e a experiência histórica. A administração da Cooperativa revisa periodicamente a situação dos passivos
contingentes.

b.15) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o
lucro têm incidência sobre os atos não cooperativos,
situação prevista no caput do Art. 194 do Decreto
9.580/2018 (RIR2018). Entretanto, o resultado
apurado em operações realizadas com cooperados
não tem incidência de tributação, sendo essa expressamente prevista no caput do art. 193 do mesmo Decreto.
b.16) Demonstração dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apresentadas
de acordo com o estabelecido pelo CPC e normas do
BACEN.
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COMPOSIÇÃO DO CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

As disponibilidades e as relações interfinanceiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa para fins de
apresentação da demonstração dos fluxos de caixa.
Descrição
Disponibilidades
Relações interfinanceiras (nota 5)

4

2020

2019

992.201

342.653

18.585.461

188.929

19.577.662

531.582

2020

2019

-

15.400.240

-

15.400.240

TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

Descrição
Cotas de fundos de investimentos

( I ) Trata-se de aplicações em cotas de fundos de renda fixa de instituições privadas mensurados com base no valor
da cota divulgado pelos administradores dos fundos, remunerados à taxa média de 98% a.a.
Foi registrado no resultado do exercício, em ingressos da intermediação financeira - títulos e valores mobiliários,
rendimentos no montante de R$ 257.852 (R$ 784.144 em 2019).

5

RELAÇÕES
INTERFINANCEIRAS

Descrição
Centralização financeira

2020

2019

18.585.461

188.929

18.585.461

188.929

Refere-se aos depósitos efetuados na centralização financeira da CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito
Ltda. determinado no artigo 24º da Resolução CMN n° 4.434/2015. Possui remuneração de 70% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações com cumprimento da reserva de liquidez, e as aplicações excedentes
são remuneradas com 98% do CDI. Foram registrados no resultado do exercício rendimentos em ingressos de depósitos intercooperativos no montante de R$ 69.089 (R$ 13.023 em 2019).
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6

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

a) Composição da carteira de crédito por modalidade
Descrição

31/12/2020

31/12/2019

Operações de crédito

Circulante

Não
Circulante

Total

Circulante

Não
Circulante

Total

Empréstimos e financiamentos

6.150.770

6.431.862

12.582.632

7.339.415

6.548.042

13.887.457

6.150.770

6.431.862

12.582.632

7.339.415

6.548.042

13.887.457

Foi registrado no resultado do exercício, em ingressos da intermediação financeira – operações de crédito, rendimentos no montante de R$ 3.378.353 (R$ 3.845.347 em 2019).

b) Composição por nível de risco e situação de vencimento
31/12/2020
Nível de
Risco

31/12/2019

Provisão

Vencidas

Vincendas

Total

Vencidas

Vincendas

Total

A

0,5

-

5.761.288

5.761.288

-

6.950.226

6.950.226

B

1,0

1.543

1.794.362

1.795.905

5.814

1.831.444

1.837.258

C

3,0

4.394

1.310.011

1.314.405

14.017

1.097.907

1.111.924

D

10,0

6.795

691.034

697.829

16.710

479.174

495.884

E

30,0

25.390

1.351.408

1.376.798

35.466

1.534.767

1.570.233

F

50,0

4.776

386.370

391.146

8.656

528.966

537.622

G

70,0

21.642

437.868

459.510

11.931

254.838

266.769

H

100,0

87.920

697.831

785.751

185.190

932.351

1.117.541

152.460

12.430.172

12.582.632

277.784

13.609.673

13.887.457

c) Composição do não circulante por ano de vencimento
2020

2019

2021

-

3.624.227

2022

3.372.762

1.740.751

2023

1.682.764

840.635

2024 a 2025

1.376.336

342.429

6.431.862

6.548.042

Ativo Circulante
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d) Créditos baixados como prejuízo
As operações classificadas como nível H (100% de provisão) permanecem nessa classificação por seis meses e, desde
que apresentem atraso superior a esse prazo, são baixadas contra a provisão existente e controladas em conta de
compensação, não figurando mais no balanço patrimonial.
Em 31 de dezembro de 2020, os créditos baixados como prejuízo e registrados em conta de compensação montam
R$ 4.448.811 (R$ 4.023.788 em 2019), e em sua maioria encontra-se em processo de cobrança judicial. Em 2020,
foram recuperados créditos baixados como prejuízo no montante de R$ 298.491 (R$ 354.770 em 2019), registrados
em outros ingressos operacionais (nota 15).

7

PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS
ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO

a) Composição por tipo de operação
2020

2019

Descrição

Circulante

Não
Circulante

Total

Circulante

Não
Circulante

Total

(-) Provisão para operações de crédito de
liquidação duvidosa

(995.551)

(876.455)

(1.872.006)

(1.167.317)

(1.012.921)

(2.180.238)

(995.551)

(876.455)

(1.872.006)

(1.167.317)

(1.012.921)

(2.180.238)

b) Movimentação das provisões perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Saldo inicial
Créditos baixados para prejuízo
Constituição da provisão para perdas em operações de crédito
Reversão de provisão para outros créditos (nota 15)
Reversão de provisão para operações de crédito (nota 15)
Saldo final

8

2020

2019

(2.180.238)

(1.681.005)

723.514

481.790

(471.876)

(987.952)

-

6.929

56.594

-

(1.872.006)

(2.180.238)

INVESTIMENTOS

Descrição
CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda.

2020

2019

1.020.865

817.083

1.020.865

817.083
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IMOBILIZADO DE USO
2020

2019

Líquido

Líquido

Taxa anual
de depreciação/
amortização

Custo

Depreciação/
amortização
acumulada

Imobilizações em curso

-

-

-

-

32.471

Móveis e equipamentos

De 10% a 20%

591.550

(126.314)

465.236

432.705

Benfeitorias em imóveis de terceiros

4%

60.436

(2.772)

57.664

-

Imóveis

4%

2.150.520

(607.678)

1.542.842

1.877.584

2.802.506

(736.764)

2.065.742

2.342.760

Descrição

10

DEPÓSITOS

Descrição
Depósitos a prazo

2020

2019

1.831.085

1.578.222

1.831.085

1.578.222

Os depósitos a prazo são remunerados por encargos financeiros calculados com base no CDI e podem ser contratados em prazos de vencimento variados.
No exercício de 2020, foram registrados R$ 41.146 (R$ 71.603 em 2019) no resultado em operações de captação no mercado, substancialmente de depósito a prazo.

11

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Descrição
Cobrança e arrecadações de tributos e assemelhados

31/12/2020

31/12/2019

1

10.636

180.000

189.735

3.027.624

2.859.042

3.207.624

3.048.777

160.471

161.206

160.471

161.206

3.462

116.012

879.276

817.297

1.890

20.904

884.628

954.213

4.252.724

4.174.832

Sociais e estatutárias:
Provisão para participação nos lucros
Fundo de assistência técnica, educacional e social (i)

Fiscais e previdenciárias:
Impostos e contribuições a recolher

Diversas:
Cheques administrativos
Provisão para pagamentos a efetuar (ii)
Credores diversos no País
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( I ) O FATES tem sua formação, classificação e utilização conforme a Lei do Cooperativismo e normas do BACEN
(nota 13b).
( II ) Trata-se, substancialmente, aos valores pagos a maior pelos cooperados, referentes aos convênios firmados pela
Cooperativa com planos de saúde.
Os impostos e as contribuições apurados e recolhidos pela Cooperativa, bem como as respectivas declarações acessórias, os registros fiscais e societários, estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante prazos prescricionais variados, conforme a legislação aplicável em cada circunstância, mas em geral cinco anos.

12

PASSIVOS CONTINGENTES

No desenvolvimento de suas operações a Cooperativa está sujeita a certos riscos, representados por ações tributárias, cíveis e processos trabalhistas, que são discutidas nas esferas administrativa e judicial. A Cooperativa possui
1(um) processo civil, classificado pelos seus assessores jurídicos como perda possível, que totaliza R$50.000. A Cooperativa não possui outros processos que indicam perda provável ou possível em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

13

PATRIMÔMIO LÍQUIDO

a) Capital social

É representado pelas integralizações de 3.138 e 3.297 cooperados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, respectivamente. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um voto, independentemente do número
de suas cotas partes.
No exercício de 2020, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 2.044.289 (R$ 1.899.826 em
2019), e também ocorreram devoluções em 2020, no montante de R$ 938.650 (R$ 1.223.859
em 2019).
O capital social é de R$ 19.102.253 e de R$ 17.996.614 em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, respectivamente.
b) Destinações estatutárias e legais

As sobras apuradas no fim dos exercícios de 2020 e de 2019, conforme Estatuto Social, tiveram as seguintes
destinações:
Descrição

2020

2019

1.850.910

3.374.869

Reserva legal (i)

(276.797)

(537.585)

FATES (ii)

(276.797)

(537.585)

Transferido para FATES

(466.925)

(686.945)

830.391

1.612.754

Sobras do exercício, base de cálculo e destinações
Destinações estatuárias

Sobras à disposição da Assembleia Geral

( I ) 20% para a reserva legal com a finalidade de reparar perdas eventuais futuras e a atender ao desenvolvimento
das atividades da Cooperativa;
( II ) 20% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), com a finalidade de prestar assistência
e educação a seus cooperados, familiares e empregados, que podem ser executados mediante convênio com
entidades especializadas, oficiais ou não. Atendendo à instrução do BACEN, o FATES é registrado como
exigibilidade (nota 11 (i)).
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c) Sobras acumuladas

As sobras são distribuídas ou apropriadas conforme o Estatuto Social, normas do BACEN e posterior deliberação da
Assembleia Geral Ordinária (AGO).
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 17 de Fevereiro de 2020, foi aprovada a destinação das sobras acumuladas do exercício de 2019 para aumento da reserva legal (R$ 1.612.754).

14

INGRESSOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Descrição

Rendas de tarifas
Outros serviços (i)

2020

2019

2º semestre

Exercício

Exercício

3.268

5.488

452

1.614.337

3.230.189

1.928.970

1.617.605

3.235.677

1.929.422

( I ) Refere-se, substancialmente, à remuneração dos convênios firmados pela Cooperativa com planos de saúde,
para o atendimento de seus cooperados.

15

OUTROS INGRESSOS
OPERACIONAIS
2020

2019

2º semestre

Exercício

Exercício

Recuperação de créditos baixados para prejuízo (nota 6d)

185.714

298.491

354.770

Recuperação de encargos e despesas (i)

137.846

190.170

1.463.330

Reversão de provisão para operações de crédito (nota 7b)

-

56.594

-

Reversão de provisão para outros créditos (nota 7b)

-

-

6.929

Outras rendas operacionais

-

-

57.445

323.560

545.255

1.882.474

Descrição

( I ) Refere-se, substancialmente, à remuneração dos convênios firmados pela Cooperativa com planos de saúde,
para o atendimento de seus cooperados.
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DISPÊNDIOS
ADMINISTRATIVOS
2020

2019

2º semestre

Exercício

Exercício

(439.442)

(876.596)

(668.792)

Comunicações

(52.741)

(97.562)

(109.149)

Serviços do sistema financeiro

(41.594)

(96.842)

(92.553)

Serviços técnicos especializados

(30.987)

(64.949)

(71.000)

(9.077)

(57.834)

(25.540)

(18.000)

(36.000)

(45.532)

Água, energia e gás

(4.808)

(16.983)

(46.610)

Propaganda, publicidade, publicações e seguros

(2.271)

(5.311)

(908)

Transporte

(2.821)

(3.321)

(4.887)

Serviço de terceiros, vigilância e segurança

-

-

(10)

Aluguéis

-

-

(28.550)

(148.558)

(344.329)

(269.719)

(750.299)

(1.599.727)

(1.363.250)

2020

2019

2º semestre

Exercício

Exercício

Proventos

(775.377)

(1.611.217)

(1.283.909)

Honorários e cédulas de presença

(357.022)

(689.700)

(770.678)

Encargos sociais

(254.963)

(524.581)

(454.685)

-

(46.760)

(6.673)

(1.387.362)

(2.872.258)

(2.515.945)

Descrição

Rateio despesas Central

Manutenção, conservação de bens e material
Processamento de dados

Outros

17

DISPÊNDIOS DE PESSOAL
E HONORÁRIOS

Descrição

Benefícios a empregados

18

SEGUROS CONTRATADOS

A administração da Cooperativa adota a política de contratar seguros, cujas coberturas são consideradas suficientes
pela administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de risco adotadas,
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não
foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
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19

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados no balanço patrimonial por valores contábeis, os quais são
iguais ou que se aproximam dos seus valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas, com destaque para as disponibilidades, relações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, operações
de crédito e depósitos a prazo.
Não foram realizadas operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios.

20

PARTES RELACIONADAS

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir
e controlar as atividades da Cooperativa (Diretoria, Conselho de Administração e Fiscal). As operações com partes
relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribuições
estabelecidas em regulamentação específica, e são assim resumidas nos exercícios:
Descrição

2020

2019

366.854

347.819

1.439.480

1.060.800

196.508

172.805

509.805

337.250

73.174

30.870

608.678

689.656

81.022

81.022

Principais saldos:
Ativo

Operações de crédito
Passivo

Depósitos à vista e a prazo
Patrimônio líquido

Capital social
Principais operações:

Ingressos com operações de crédito
Dispêndio com captações
Benefícios:

Honorários
Cédulas de presença
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CREDISIS – CENTRAL DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.

A CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. representa suas associadas perante os organismos governamentais e privados ligados ao cooperativismo e às instituições financeiras.
a) Atribuições estatutárias

A CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. (“Cooperativa Central”) tem por objetivos organizar em comum e em maior escala do capital e dos serviços econômico-financeiro e assistências de interesse das associadas, supervisionando, integrando, orientando e auditando suas atividades; proporcionar através da mutualidade, assistência financeira às associadas, com a finalidade de fortalecer o Sistema CrediSIS; promover o aprimoramento técnico,
capacitando os ocupantes de cargos estatutários, funcionários e corpo de cooperados; e representar suas associadas
perante as autoridades monetárias, as instituições financeiras, os organismos governamentais, inclusive, para firmar
convênios e contratos de interesse. A Cooperativa Central está sediada em Ji-Paraná RO e tem sua área de ação nos
Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
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b) Saldos das transações da Cooperativa com a CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. nos exercícios
Descrição

2020

2019

18.585.461

188.929

1.020.865

817.083

69.089

13.023

(112)

-

Dispêndios administrativos (nota 18)

(876.596)

(668.792)

Outros dispêndios operacionais (nota 20)

(104.231)

(44.851)

Principais saldos:
Ativo circulante

Relações interfinanceiras (nota 5)
Ativo permanente

Investimentos (nota 9)
Principais operações:

Ingressos com intermediação financeira (nota 5(i))
Operações de empréstimos, cessões e repasses

As operações são realizadas em condições normais de mercado e regulamentações internas.
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RESUMO DA DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

As cooperativas de crédito estão sujeitas a riscos de diferentes tipos e naturezas que são inerentes ao negócio. Afim
de identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar esses riscos, a Cooperativa conta com uma
estrutura de Gestão Integrada de Riscos compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a
complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos realizados, que está em processo de implementação e visa assegurar a solidez e perenidade do Sistema. A Cooperativa considera que o gerenciamento de riscos
é peça fundamental e estratégica para que seus objetivos sejam alcançados. A política de gerenciamento de riscos e
de capital foi aprovada e está em fase de implementação, de modo que seja compatível com a natureza das operações
e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição aos riscos das
cooperativas associadas à Cooperativa. Em cumprimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, o relatório completo da
estrutura de gerenciamento de riscos da Cooperativa está disponível no site www.credisis.com.br, no caminho “Sobre
o CrediSIS/Gerenciamento de Riscos”. De forma resumida, as estruturas de gerenciamento de riscos são:

a) Risco operacional

O gerenciamento do risco operacional objetiva a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos riscos associados as falhas, deficiências ou inadequações de processos, pessoas ou sistemas,
aspectos legais ou regulatórios, resultantes de eventos internos ou externos.

b) Risco de crédito

O gerenciamento de risco de crédito objetiva auxiliar nos processos de crédito visando maior qualidade da carteira
de crédito, identificando, mensurando, avaliando, monitorando, reportando, controlando e mitigando o risco de crédito a fim de se antecipar ás ocorrências de perdas ou possíveis perdas associadas ao não cumprimento pelos cooperados de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados.
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c) Risco de liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar
e mitigar o risco de liquidez mantendo a capacidade de liquidar seus compromissos esperados e inesperados, sem
afetar as operações diárias e sem incorrer em perdas, preservando sempre pelo casamento entre os fluxos de pagamento e recebimento.

d) Risco de mercado

O gerenciamento de risco de mercado tem por objetivo identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar
e mitigar o impacto da flutuação dos valores de mercado de instrumentos detidos pelo Sistema CrediSIS em sua centralização financeira e de acordo com suas políticas.

e) Risco socioambiental

O gerenciamento de risco socioambiental objetiva identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais causados pelas ações das cooperativas do Sistema CrediSIS, de seus cooperados, fornecedores e/ou prestadores de serviço.

f) Gestão de continuidade do negócio

A Política de Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é o documento que contempla diretrizes, orientações, princípios básicos e a estrutura necessária para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar
a ocorrência de eventuais perdas, interrupções de atividades críticas e eventos extraordinários, proporcionando a
resposta adequada à recuperação e restauração dos processos críticos, assegurando assim a continuidade das atividades do Sistema CrediSIS.

g) Gerenciamento de capital

O gerenciamento de capital, visando os objetivos estratégicos do Sistema CrediSIS, continuamente identifica, mensura, avalia, monitora, reporta, controla e mitiga as exposições aos riscos esperados e inesperados, assim como mantém os níveis de requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), Patrimônio de Referência de Nível I e de
Capital Principal.
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