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1 - Instituição 

• O Comitê Institucional de Relacionamento foi constituído pelo Conselho de Administração 
em reunião de 09.11.2021, Ata nº 1.426. 

• O Comitê tem por objetivo reunir os Coordenadores Institucionais de Relacionamento para 
promoção de debates sobre os assuntos de sua competência, fortalecendo o relacionamento da 
Cooperativa com os associados. 

• O Comitê reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração.  

• As circunstâncias não disciplinadas neste regulamento, que requeiram solução imediata, serão 
tratadas pelo Conselho de Administração, de acordo com a legislação vigente, disposições 
estatutárias e regulamentares e princípios cooperativistas. 

2 - Composição e coordenação 

• O Comitê é composto pelos Coordenadores Institucionais de Relacionamento, associados 
pessoas físicas, eleitos pelos associados de cada Posto de Atendimento. 

• O Coordenador Institucional de Relacionamento é encarregado de disseminar o 
cooperativismo, sua doutrina e princípios, e promover o relacionamento entre os associados e a 
Cooperativa. 

• O Conselho de Administração nomeará, por reunião, um de seus Conselheiros, a quem 
caberá a representação e coordenação das atividades do Comitê.  

• O Coordenador Institucional de Relacionamento não receberá qualquer tipo de contrapartida 
financeira, excetuado o ressarcimento das suas despesas pelo exercício da função, que deverá 
ser deliberado pela Matriz - Governança Corporativa. 

3 - Reuniões 

• O Comitê reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes no ano, preferentemente nos meses de 
fevereiro e agosto, ou, extraordinariamente, por solicitação do Conselho de Administração. 

• As reuniões do Comitê poderão ocorrer nas formas presencial e/ou à distância, por meios 
físicos e/ou eletrônicos. 

• Para a realização das reuniões, os membros serão divididos de acordo com a Regional de 
Negócios à qual seu Posto de Atendimento pertence. 

• As convocações das reuniões do Comitê ocorrerão com o simultâneo encaminhamento da 
pauta, por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da reunião. 

• Poderão ser convocados a participar das reuniões do Comitê os membros dos órgãos de 
Governança, os empregados e os consultores da Cooperativa. 

• Os pontos relevantes das discussões, as recomendações e os pareceres do Comitê serão 
consignados nas atas de suas reuniões, as quais serão assinadas pelos membros presentes. 

• O Comitê será secretariado pela Matriz - Governança Corporativa, que será responsável pela 
organização das reuniões e viabilização das demais necessidades pertinentes ao adequado 
funcionamento deste Comitê. 
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4 - Competências do Comitê 

• Compete a este Comitê: 
o Disseminar o cooperativismo, sua doutrina e seus princípios. 
o Apoiar a Cooperativa nas ações para realização de seu propósito. 
o Propor ações relacionadas ao desenvolvimento da Cooperativa, e à sua missão, visão e 

valores. 
o Manifestar-se sobre situações que possam configurar cenário de risco de reputação e de 

imagem da Cooperativa. 

5 - Candidatura, eleição e posse dos Coordenadores Institucionais de Relacionamento 

• Para se candidatar e exercer as atividades de Coordenador Institucional de 
Relacionamento, o associado deverá atender às seguintes condições básicas: 

o Estar regular com suas obrigações cadastral, associativa e operacional. 
o Não exercer cargo ou função político-partidária quando de sua eleição ou durante o 

exercício do mandato. 
o Não responder por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, 

emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou 
circunstâncias análogas, além de não ter registro negativo em quaisquer  bancos de 
dados, externo ou da própria Cooperativa. 

o Não ser empregado da Cooperativa. 
 

• Eleição: 
o A realização da eleição fica condicionada a inscrição de, no mínimo, 2 (dois) associados 

habilitados em cada Posto de Atendimento. 
o Se houver a inscrição de apenas 1 (um) candidato, este estará automaticamente eleito, 

cabendo ao Conselho de Administração indicar e nomear, como suplente, um 
associado pertencente ao Posto de Atendimento. 

o Não havendo número suficiente de candidatos, o Conselho de Administração indicará 
e nomeará 2 (dois) associados pertencentes ao Posto de Atendimento para serem, 
respectivamente, Coordenador Institucional de Relacionamento e suplente. 

o A eleição ocorrerá no primeiro trimestre do ano, por convocação do Presidente ou Vice-
Presidente do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias, por meio de edital. 

o O edital conterá o prazo e a forma para as inscrições dos candidatos e será divulgado 
eletronicamente, além de ser afixado nos Postos de Atendimento. 

o A votação será a descoberto e por meio eletrônico. 
o Será considerado eleito o candidato mais votado pelos associados do Posto de 

Atendimento, e eleitos suplentes os demais candidatos, ordenados de acordo com o 
número decrescente de votos. 

o Se houver empate na votação, a ordem de classificação observará o maior tempo de 
associação à Cooperativa e de idade, nesta ordem.  

o Para suprimento, em caso de vacância, serão adotados os mesmos critérios de votação. 
 

• Inscrições: 
o As inscrições deverão ser realizadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da publicação do edital, e sob a forma nele prevista. 
o O candidato, obrigatoriamente, deve integrar o quadro social do Posto de Atendimento 

ao qual deseja se candidatar. 
o Na inscrição, o candidato deverá estar em conformidade e declarar que atende às 

condições básicas dispostas neste Regulamento e autorizar consultas que atestem sua 
regularidade cadastral, associativa e operacional. 

o A omissão de informações ou falsa declaração do candidato poderá resultar na 
impugnação da candidatura ou perda do mandato, se já eleito. 
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• Posse: 
o Ocorrerá automaticamente após a divulgação do resultado da eleição ou nomeação pelo 

Conselho de Administração, quando for o caso. 
 

• Compete à Matriz - Governança Corporativa, na gestão do processo eleitoral: 
o Prestar informações, recepcionar, analisar e validar as inscrições, e manter contato com 

os candidatos. 
o Não validar o pedido de inscrição de candidato que não atenda às condições para 

candidatura. 
o Em até 15 (quinze) dias antes da data da eleição, divulgar, aos associados, a lista dos 

candidatos ou nota de inexistência de inscritos, nos Postos de Atendimento, por 
qualquer meio de comunicação disponível, físico ou eletrônico. 

6 - Mandato dos Coordenadores Institucionais de Relacionamento 

• Mandato: 
o O mandato é de 2 (dois) anos, admitida a reeleição, permanecendo os seus membros até 

a posse dos novos nomeados. 
o Quando houver eleição em virtude de vacância, o substituto será eleito para cumprir o 

prazo restante do mandato. 
o Ao final do mandato, o Coordenador Institucional de Relacionamento que obtiver, no 

mínimo, 80% de participação nos eventos destinados aos membros do Comitê (reuniões, 
treinamentos, seminários etc.), receberá certificação. 

 

• Vacância do Coordenador Institucional de Relacionamento: 
o Ocorrendo a vacância, assumirá a função o suplente que estiver apto, observando a 

ordem descrescente do número de votos da eleição. 
o Se não houver suplente para assumir, os associados do Posto de Atendimento 

elegerão, a qualquer momento, novo Coordenador Institucional de Relacionamento 
efetivo para cumprir o restante do mandato, e respectivo(s) suplente (s). 

 
o Constituem hipóteses de vacância: 

▪ Pedido de renúncia, que poderá ser apresentado a qualquer tempo, por motivos 
particulares. 

▪ Morte, incapacidade civil ou invalidez.  
▪ Desligamento do quadro social. 
▪ Deixar de reunir as condições básicas exigidas neste regulamento. 
▪ Patrocínio, como parte ou procurador, de medida judicial contra a própria 

Cooperativa, salvo aquelas que visem resguardar o exercício do próprio mandato. 
▪ Eleição para membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 

Diretoria Executiva, admissão como empregado da Cooperativa ou 
estabelecimento de relação de prestação de serviço. 

▪ Exercício de cargo em órgãos sociais de outra cooperativa de crédito ou demais 
instituições financeiras. 

▪ Ser sócio ou administrator de pessoa jurídica que possa exercer concorrência 
com a Cooperativa. 
 

o O registro da perda do mandato ou renúncia será realizado em ata de reunião do 
Conselho de Administração, que, no mesmo ato, dará a posse ao respectivo suplente, 
pelo prazo remanescente do mandato. 
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7 - Direitos, atribuições e deveres do Coordenador Institucional de Relacionamento 

• Participar das reuniões do Comitê Institucional de Relacionamento, atuando nos debates 
relacionados a assuntos da Cooperativa. 

• Quando convidado pela Cooperativa, participar de eventos por ela promovidos. 

• Participar dos treinamentos de capacitação definidos pela Cooperativa. 

• Participar com ideias, próprias e advinda da comunidade local, dos projetos desenvolvidos pelo 
Instituto Credicitrus. 

• Tomar ciência e cumprir o Pacto de Ética do Sicoob. 
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