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23. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SUA DESCRIÇÃO 
 

Para o desempenho de suas atividades, a Cooperativa dispõe da estrutura 
organizacional descrita neste capítulo. 

 
23.1 Organograma organizacional 
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23.2 Descrição do organograma 
 

23.2.1 Assembleias Gerais 
 

A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo, e dentro dos limites da lei, do 
estatuto e do regimento interno, tomará toda e qualquer decisão de interesse da 
Cooperativa, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou 
discordantes. 

 
O funcionamento e as principais atribuições da Assembleia Geral estão definidos 
no estatuto social. 

23.2.2 Conselho Fiscal 
 

A administração da Cooperativa deverá ser fiscalizada assídua e minuciosamente por 
um Conselho Fiscal. 

O funcionamento e as suas principais atribuições estão definidos no estatuto social. 
 

23.2.3 Conselho de Administração 
 

Compete ao Conselho de Administração a gestão dos negócios da Cooperativa. 
 

O funcionamento e as suas principais atribuições estão definidos no estatuto social. 
 

23.2.4 Assessorias / Auditorias 
 

23.2.4.1 Assessoria jurídica 
 

a) Elaboração de pareceres jurídicos em processos e assuntos de interesse da 
Cooperativa; 

 
b) Análise e revisão de contratos e demais documentos de interesse da Cooperativa; 

 
c) Acompanhamento de processos judiciais envolvendo a Cooperativa. 

 
Os serviços da área jurídica são prestados pela FNCC ou por advogados contratados, 
dependendo da demanda. 

 
23.2.4.2 Assessoria técnica 

 
a) Elaboração de circulares e orientações técnicas sobre as legislações e 
normativos aplicáveis as Cooperativas de Crédito; 

 
b) Assessoramento no desenvolvimento de trabalhos específicos como 
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manuais, projetos, planejamentos. 

Os serviços da área de consultoria são prestados pela FNCC ou por empresas 
contratadas, dependendo da demanda. 

 
23.2.5 Auditorias 

 
a) Em atendimento a resolução 2554/98 do Banco Central do Brasil, a Cooperativa 
deverá ter semestralmente auditado o sistema de controles internos, visando identificar 
eventuais deficiências além do seu aprimoramento. 

 
b) Em atendimento as determinações do Banco Central do Brasil, a Cooperativa deverá 
também ter semestralmente as suas demonstrações contábeis auditadas, visando 
identificar eventuais deficiências. 

 
Os serviços de auditoria de controles internos e demonstrações contábeis são prestados 
por empresas contratadas, conforme contratos de prestação de serviço. 

 
O diretor responsável pela área está cadastrado no sistema UNICAD do BACEN. 

 
23.2.6 Ouvidoria 

 
a) Atendimento e gerenciamento das reclamações recebidas; 

 
b) Elaboração de relatórios e envio de informações para o Banco Central; 

 
c) Execução e aprimoramento da política de ouvidoria. 

 
O serviço de Ouvidoria é prestado pelo Ouvidor da FNCC, mediante convênio entre 
a Cooperativa e a FNCC. 

 
O diretor responsável pela área está cadastrado no sistema UNICAD do BACEN. 

 
23.2.7 Gerenciamento de riscos 

 
a) Execução e aprimoramento das políticas de gerenciamento dos riscos operacional, 
de mercado, de liquidez, de crédito e de capital, além da política de combate aos 
crimes de lavagem de dinheiro; 

 
b) Elaboração dos relatórios periódicos de gerenciamento de riscos e lavagem de 

dinheiro. 
 

As atividades de gerenciamento de riscos e lavagem de dinheiro são desenvolvidas 
pelo Supervisor Administrativo em conjunto com o diretor de cada área, os quais estão 
cadastrados no sistema UNICAD do BACEN. 
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23.2.8 Diretoria Executiva 
 

Dentro do Conselho de Administração existem os cargos executivos de Presidente, 
Secretário e Tesoureiro, que formam a Diretoria Executiva. 

 
O funcionamento e as atribuições da Diretoria Executiva estão definidos no estatuto 
social, neste manual e nos demais manuais de gerenciamentos de risco. 

 
23.2.9 Supervisão Administrativa 

 
As atribuições do supervisor administrativo estão relacionadas na descrição de cargos e 
salários da COGEM. 

 
23.2.10 Operacional 

 
As atribuições do analista de crédito e do assistente de crédito estão relacionadas 
na descrição de cargos e salários da COGEM. 

 
Na sede, estão centralizados os arquivos dos contratos de empréstimo, notas 
promissórias, admissões, alterações de quota capital, COGEM Saudável, auxílio funeral, 
demissões. 

 

Local / PAC Unidades atendidas 

Sede COGEM, ZF SBC, ZF Araraquara e FTE. 

Sorocaba – ZF Lemforder ZF Lemforder, Sorocaba Metal, Continental Salto, 
Kanjiko Sorocaba e Kanjiko Salto. 

Sorocaba – ZF Brasil ZF Brasil Sorocaba e e-mail de atendimento. 

Sorocaba – ZF Sistemas ZF Sistemas Sorocaba, ZF Sistemas Betim e 
Johnson Controls. 

Guarulhos – Continental Continental Guarulhos, V. Endres, Resende, Gravataí 
e SBC. 

Varzea Paulista – 
Continental 

Continental Varzea Paulista, Continental Jundiaí, 
Terex, V & M e Bosch Rexroth. 

Camaçari – Continental Continental Camaçari. 
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23.2.11 T.I. 
 
 

a) Desenvolvimento e suporte ao sistema operacional da COGEM – Syscoop 32; 
 

b) Desenvolvimento e suporte a infraestrutura de rede e informática; 
 

c) Desenvolvimento e suporte ao site, internet banking e intranet; 
 

d) Suporte e monitoramento da execução da rotina automatizada de backup diário da 
rede. 

 
Os serviços de T.I. são fornecidos por empresas terceirizadas, conforme contratos 
de prestação de serviço. 

 
23.2.12 Contabilidade 

 
Todas as atividades da contabilidade, incluindo a folha de pagamento dos funcionários 
e estagiários, estão relacionadas no contrato de prestação de serviços entre a 
Cooperativa e a empresa responsável. 

 
23.2.13 Marketing e RH 

 
As atribuições do analista administrativo e de marketing estão relacionadas na 
descrição de cargos e salários da COGEM. 

 
23.2.14 Financeiro e Administrativo 

 
As atribuições do analista financeiro e do analista administrativo estão relacionadas na 
descrição de cargos e salários da COGEM. 


