
 

 

  



 

 

  

Cronologia das Deliberações 

Levantamentos Realizados 

Análise Patrimonial da Incorporada 

Análise Patrimonial da Incorporadora 

Consolidação Patrimonial da INCORPORADORA 

Resultados Supervenientes 

Conclusão e do Parecer da Comissão 

Mista 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO MISTA DE INCORPORAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB 
SANTA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA 

 
 
À 
ASSEMBLEIA GERAL DIGITAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 
 
PARECER DA COMISSÃO MISTA - PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO - 
SICOOB SANTA, PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA 
 
A Cooperativa de Crédito – Sicoob Santa, em conjunto com a Cooperativa de Crédito Central – 
Sicoob UniMais, visando a melhor prática na gestão de continuidade de seus negócios e a segurança 
aos seus associados, convidou a Cooperativa de Crédito - Sicoob UniMais Metropolitana, em 17 de 
setembro de 2021, a avaliar a viabilidade de incorporação, pautados em sua solidez, dimensão e 
liquidez. Os Conselhos de Administração e Diretorias das cooperativas Singulares realizaram 
reuniões no período de 25 a 29/9/2021, e o Comitê Executivo da Central se reuniu em 30/9/2021 e 
deliberaram por dar início aos estudos de incorporação. 
 
O Sicoob Santa, no exercício de 2021, passou por um processo de monitoramento e recuperação 
junto ao CCS – Centro Corporativo Sicoob, que aprovou um plano de atividades, visando reação e 
fortalecimento de sua estrutura financeira. Entretanto, além dos fatores internos, as receitas 
oriundas da intermediação financeira foram impactadas pelo grande impacto da inadimplência, 
houve redução na carteira provocada por rigores operacionais na concessão do crédito, que 
contribuíram para um resultado deficitário na ordem de R$ 3 milhões, no período de janeiro a 
agosto de 2021, que parte será absorvido pela Reserva Legal. 
 
Para realização dos estudos de incorporação, objetivando a verificação e levantamento da situação 
patrimonial, do resultado econômico-financeiro de ambas as cooperativas, foi criada uma Comissão 
Mista, formada por sete membros. A Comissão Mista iniciou seus trabalhos no dia 7 de outubro de 
2021, e o resultado das análises e as conclusões presentes neste relatório utilizam como referência 
a data-base de 31 de agosto de 2021. 
 

1. DA CRONOLOGIA E DAS DELIBERAÇÕES 
 

1.1. Cronologia 
 
Adiante, a cronologia das negociações para o processo de incorporação, observada por esta 
Comissão: 
17 de setembro de 2021: 
Visita do presidente e diretor presidente do Sicoob Santa à sede do Sicoob UniMais Metropolitana 
20 a 24 de setembro de 2021: 
Preparação de cenários pela Central UniMais e avaliação com as cooperativas; 
25 de setembro de 2021:  
Apresentação de cenário pela Central e aprovação em reunião do Conselho de Administração do 
Sicoob Santa; 
29 de setembro de 2021: 
Apresentação de cenário pela Central e aprovação em reunião do Conselho de Administração do 
Sicoob UniMais Metropolitana; 



 

 

 

1 de outubro de 2021: 
Manifestação da intenção de incorporação de cooperativa singular filiada ao Sicoob UniMais; 
11 de   outubro de 2021: 
Aprovação em reunião do Comitê Executivo do Sicoob Central UniMais. 
 

1.2. Deliberações individuais de incorporação e da nomeação da Comissão Mista 
 
Para integrarem a Comissão Mista, responsável pela elaboração deste relatório, necessário ao 
processo de incorporação, na forma legal e regulamentar, foram indicados pelo Conselho de 
Administração do Sicoob Santa, os senhores Alberto Luis Alves, CPF 329.201.508-12 e Douglas 
Aparecido Cirilo, CPF 329.201.508-12 e a senhora Claudia Celeste da Costa Cruz, CPF 105.051.768-
74. Pelo Conselho de Administração da Sicoob UniMais Metropolitana, os senhores Edilson Bertini, 
CPF 130.514.788-06 e Marcus Paulo Marafelli, CPF 148.700.898-82 e as senhoras Rutnéa Batista 
Balsalobre, CPF 277.393.668-03 e Simone Alves Saraiva CPF 339.260.978-17. 
 

2. DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS 
 
Acerca dos levantamentos realizados por esta Comissão, destacamos a seguir, os principais pontos 
relacionados à: 
 

2.1. Verificação Patrimonial e Balanço 
 
A Comissão Mista efetuou a verificação patrimonial de ambas as cooperativas, dando ênfase às 
questões da INCORPORADA, relativas às operações de crédito, ativo imobilizado, conta corrente, 
captações, conta capital, distribuição das quotas-partes de capital social, destinação do Fundo de 
Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), reforma do Estatuto Social 
da INCORPORADORA e outros assuntos considerados relevantes pela Comissão Mista, dentro das 
práticas legais, operacionais e das normas vigentes. 
 
Foi verificado também, por esta Comissão, a conclusão do Relatório de Auditoria Especial para fins 
de Incorporação, elaborado pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa na 
INCORPORADA e na INCORPORADORA, emitido sem fatos impeditivos à incorporação. 
 
 

2.2. Aspectos jurídicos 
 
Esta Comissão analisou as informações referentes aos processos movidos em desfavor e pela 
INCORPORADA, destacando abaixo os valores classificados e contabilizados como de provável 
perda: 
- uma ação de natureza cível, para os quais há uma contingência passiva no total de R$ 40.000,00. 
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2.3. Contratos vigentes 
 
Todos os contratos firmados pela INCORPORADA serão revisados pela área jurídica da 
INCORPORADORA e, posteriormente, submetidos a um processo de análise quanto a viabilidade de 
manutenção, em observância às demandas, contratos já existentes e políticas da INCORPORADORA. 
 

2.4. Fato relevante: Estimativa de complemento de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 
Em síntese do complemento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) da 
INCORPORADA, na data base 31 de agosto de 2021, esta Comissão estimou o montante de R$ 
2.844.848 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais) 
considerando a projeção de piora de risco de crédito em até 180 (cento e oitenta) dias. Este valor 
será reconhecido nos meses de outubro de 2021. Qualquer outro evento de provisão, subsequente, 
será efetuado até o fechamento contábil do mês de outubro de 2021. 
 

2.5. Quadro social e empregados da Incorporada 
 
A INCORPORADORA acolherá, em sua totalidade, os 6.096 (seis mil e noventa e seis) associados da 
INCORPORADA, existentes na data-base de 31 de agosto de 2021, excluídos os desligamentos e 
incluídas as novas associações que ocorrerem até a data da incorporação. 
A Comissão Mista constatou que a INCORPORADA possui 38 (trinta e oito) empregados, os quais 
serão integrados ao quadro de pessoal da INCORPORADORA e passarão a ser regidos, além da 
legislação aplicável, pelos seus normativos. 
 

2.6. Composição do Conselho de Administração/Fiscal e Diretoria Executiva 
 
O Conselho de Administração da INCORPORADORA será composta por 12 membros: sendo 11 
oriundos da própria INCORPORADORA e um oriundo da INCORPORADA. O Conselho fiscal da 
INCORPORADORA continuará o mandato vigente sem acrescentar novos integrantes.  
A Diretoria Executiva será composta por quatro diretores, sendo três diretores da INCORPORADORA 
e um diretor proveniente da INCORPORADA. 
Os demais conselheiros da INCORPORADA deixarão a condição de dirigentes, podendo ainda, na 
condição de associados, participar dos Comitês Consultivos instituídos junto ao processo de 
incorporação. 
 

2.7. Aspectos técnico-contábeis da incorporação 
 
Os aspectos técnico-contábeis da incorporação foram esclarecidos a esta Comissão, pela 
INCORPORADORA e pelas áreas de supervisão da SICOOB CENTRAL UNIMAIS e serão discriminados 
a seguir: 

• As Contas correntes dos associados da INCORPORADA receberão novos números na 
INCORPORADORA, a se iniciar pelo nº 30.000-0, na data contábil da incorporação, com seus 
respectivos saldos transferidos, inclusive os que utilizam de limites, os quais passarão a ser 
tratados sob os procedimentos internos da INCORPORADORA. Durante seis meses, contados da 
data da incorporação, os cheques em circulação emitidos pelos associados da INCORPORADA 
serão normalmente acolhidos pela compensação de cheques e outros documentos ou no caixa 
da INCORPORADORA; 

• Os limites concedidos aos associados da INCORPORADA serão mantidos e reavaliados de acordo 
com a metodologia e políticas de crédito da INCORPORADORA; 
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• Serão mantidas, pela INCOPORADORA, todas as operações de crédito firmadas, pela 
INCORPORADA, com seus associados; 

• Matrículas e contas capital dos associados da INCORPORADA passarão para a INCORPORADORA, 
recebendo novos números. A numeração seguirá o primeiro número disponível na 
INCORPORADORA, na data contábil da incorporação. Fica dispensada a assinatura de novas 
Fichas de Matrícula na INCORPORADORA; 

• Os acessos eletrônicos ao SicoobNet Pessoal e SicoobNet EMPRESARIAL dos associados da 
INCORPORADA serão cadastrados automaticamente; 

• As aplicações financeiras dos associados da INCORPORADA serão transferidas para a 
INCORPORADORA; 

• Os registros contábeis da incorporação serão feitos em conformidade com a Circular BCB n° 
3.017/2000; 

• A Instrução do Processo de Incorporação no Banco Central do Brasil será realizada em 
conformidade com Resolução CMN 4.434/2015 e a Circular BCB nº 3.771/2013. 

 

2.8. Continuidade do atendimento aos associados da Incorporada 
 
Pela INCORPORADORA foi afirmado que, será mantido todos os Postos de Atendimentos da 
INCORPORADA, onde permanecerá oferecendo atendimento aos associados, com todos os 
produtos, serviços e operações de crédito disponíveis na INCORPORADORA, observados os seus 
procedimentos internos e suas políticas. 
 

2.9. Análise dos Estatutos Sociais da Incorporada e da Incorporadora 
 

2.9.1 Área de Ação - Cooperativa de Crédito Sicoob UniMais Metropolitana (INCORPORADORA) 
 
No inciso II do Artigo 1º do Estatuto Social da INCORPORADORA, sua área está limitada ao município 
sede e aos seguintes municípios: Arujá, Barueri, Bertioga, Biritiba-Mirim, Cajamar, Caieiras, 
Carapicuíba, Cotia, Cubatão, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarujá, Guarulhos, Itanhaém, Itapecerica da Serra , 
Itapevi,   Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Mongaguá, 
Osasco, Peruíbe, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Praia Grande, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa 
Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 
Lourenço da Serra, São Paulo, São Vicente, Suzano, Ribeirão Pires, Taboão da Serra, e Vargem 
Grande Paulista. 
 

2.9.2 Postos de Atendimento – PA Sicoob UniMais Metropolitana (INCORPORADORA) 
 
A INCORPORADORA possui Postos de Atendimento instalados nos municípios de Santos, Guarujá, 
Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, São Paulo, Osasco, Santo André, Mogi das Cruzes, 
Guarulhos e Barueri. 
 

2.9.3 Área de Ação - Cooperativa de Crédito Sicoob Santa (Incorporada) 
 
No inciso II do Artigo 1º do Estatuto Social da INCORPORADA, sua área de ação, para fins de 
instalação de dependências físicas, limitada ao município sede e aos seguintes municípios: 
Guarulhos/SP, Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ, e às dependências das empresas ou entidades que 
formalmente declararem apoio ou estabelecerem contrato de consignação em folha de pagamento 
em âmbito nacional. 
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2.9.4 Postos de Atendimento - PA Sicoob Santa(Incorporada) 
 
A INCORPORADA possui Postos de Atendimento instalados nos municípios: São Paulo PA SEDE, PA 
ECOFRATER e PA SP SUL, Rio de Janeiro PA CSSJ, PA Petrópolis, PA Teresópolis, PA Três Rios, Santa 
Catarina PA Tubarão e PA Blumenau. 
 

2.9.5 Dados Consolidados da Área de Ação 

 
 
A INCORPORADA pode instalar em âmbito nacional nas dependências das empresas ou entidades 
que formalmente declararem apoio ou estabelecerem contrato de consignação em folha de 
pagamento. 
 Esta Comissão analisou as áreas de ação da INCORPORADA e INCORPORADORA e constatou a 
ampliação de dois novos municípios sendo eles: Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ. 
 

2.9.6 Área de Admissão da Incorporada e Incorporadora 
 
A INCORPORADORA e a INCORPORADA tem a mesma área de admissão para todo o território 
nacional. 
 

2.9.7 Integralização de capital social pelos associados da Incorporada 
 
O Artigo 26 do Estatuto Social da INCORPORADORA trata das questões relacionadas a integralização 
do capital social no ato da admissão, estipulando a integralização mínima de 100 (cem) quotas-
partes. A INCORPORADORA desobriga os referidos associados da INCORPORADA da 
complementação de capital. 
 

Dados  Incorporadora  Incorporada  “Em comum”  Total 

Postos de 
Atendimento 

 14  9  2  23 

Municípios com PAs  12  4  1  16 

Municípios/Área de 
Ação 

 48  4  49  52 



13 
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3. DA ANÁLISE PATRIMONIAL DA INCORPORADA 
 
BALANÇO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SANTA EM 31.08.2021 E 31.12.2020. 
 
 
 

ATIVO 31.08.2021 31.12.2020 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 32.688.071 34.150.490 

  Disponibilidades  57.707 151.783 

Títulos e valores mobiliários  142.000 3.780.736 

Relações interfinanceiras 3.051.475 239.397 

Operações de crédito 28.220.458 27.085.934 

Provisões de Op. crédito -4.031.937 -1.839.067 

Outros Créditos 466.199 855.030 

Outros valores e bens 86.025 947.717 

                       Investimentos 3.073.642 2.197.915 

    Imobilizado  1.436.393 643.442 

                       Intangível 186.106 87.603 
   

TOTAL DO ATIVO 32.688.071 34.150.490 
   

PASSIVO 31.08.2021 31.12.2020 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 12.127.821 8.045.764 
   

  Depósitos à vista  1.873.618 1.687.524 

Depósitos sob aviso e à prazo 5.255.309 2.463.668 

Relações interdependência 3.261 13.523 

Obrigações por empr. repasses 2.000.000 0 

Outras obrigações 2.995.633 3.881.049 
   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.560.250  26.104.726 

Capital Social 21.996.840 24.484.507 

Reservas 1.620.218 1.610.204 

Sobra ou Perdas Acumuladas -3.056.808 10.015 
   

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÕNIO 
LÍQUIDO 

32.688.071 34.150.490 
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Analisada a situação patrimonial da INCORPORADA, demonstrada no balanço acima exibido, a 
Comissão Mista destaca, na data-base de 31 de agosto de 2021, que: 
 

• A maioria das exigibilidades da INCORPORADA se concentra nos depósitos à vista e depósitos a 
prazo, sendo que estão sendo cobertas por operações de crédito; 

• A INCORPORADA apresenta perdas acumuladas de R$ 3.056.808 (três milhões e cinquenta e seis 
mil e oitocentos e oito reais), enquanto sua Reserva Legal é de R$1.620.218 (Um milhão 
seiscentos e vinte mil e duzentos e dezoito reais), não havendo saldo suficiente para a 
compensação. A Assembleia Geral Digital Extraordinária Conjunta deliberará pela compensação 
do saldo remanescente das perdas pela Reserva Legal da INCORPORADORA, conforme previsto 
na legislação; 

• A INCORPORADA, em 31 de agosto de 2021, detinha quotas capital na Cooperativa Central 
UNIMAIS, correspondente ao valor R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), as 
quais serão acrescentadas ao capital junto a Central UNIMAIS da INCORPORADORA; 

• A INCORPORADA, em 31 de agosto de 2021, detém crédito a receber das quotas capital na 
Cooperativa Central CECRESP, correspondente ao valor R$ 2.147.314,47 (dois milhões cento e 
quarenta e sete mil trezentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), as quais serão 
acrescentadas aos ativos a receber da INCORPORADORA; 

▪ A INCORPORADA, em 31 de agosto de 2021 detinha ações do Banco SICOOB correspondente ao 
valor R$ 32.481,40 (trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), as 
quais serão transferidas para a INCORPORADORA; 

▪ A INCORPORADA, em 31 de agosto de 2021 detinha ações do Cecresp Corretora correspondente 
ao valor R$ 18.847,07 (dezoito mil oitocentos e quarenta e sete reais e sete centavos), as quais 
serão transferidas para a INCORPORADORA; 

 
A conclusão do Relatório de Auditoria Especial para fins de Incorporação da INCORPORADA, emitido  
pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa em 25 de outubro de 2021 que, com 
base nos trabalhos efetuados e balanço patrimonial em 31 de agosto de 2021, indica que o valor de 
R$ 32.688.071( trinta e dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e senta e um centavos), 
representa, em todos os aspectos relevantes, o patrimônio líquido  contábil da INCORPORADA, 
avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN. 
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4. DA ANÁLISE PATRIMONIAL DA INCORPORADORA 
 
BALANÇO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA EM 31.08.2021 E 
31.12.2020. 
 

ATIVO 31.08.2021 31.12.2020 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 582.682.521 586.049.669 

  Disponibilidades  1.231.841 1.153.113 

Títulos e valores mobiliários  34.201 37.704 

Relações interfinanceiras 235.064.472 283.689.579 

Operações de crédito 326.719.225 283.075.036 

Provisões de Op. crédito -20.260.529 -18.673.101 

Outros Créditos 19.507.143 19.072.425 

Outros valores e bens 2.333.829 1.463.235 

Investimentos 12.327.844 11.327.844 

    Imobilizado  5.233.657 4.752.055 

Intangível 490.837 151.779 
   

TOTAL DO ATIVO        582.682.521         586.049.669  
   

PASSIVO 31.08.2021 31.12.2020 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 501.138.233 507.839.619 

  Depósitos à vista  131.468.818 119.495.266 

Depósitos sob aviso e à prazo 324.876.471 367.797.629 

Recursos Aceites Camb, Li e Hip, Debent e 
Similares 

24.855.233 3.056.023 

Relações interdependência 338.257 176.178 

Obrigações por empr. repasses 349 0 

Outras obrigações 19.572.417 17.308.129 

Resultados de Exercícios Futuros 26.689 6.395 
   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO          81.544.288           78.210.050  

Capital Social 66.892.646 63.942.611 

Reservas 9.183.168 9.183.168 

Sobra ou Perdas Acumuladas 5.468.473 5.084.270 
   

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÕNIO LÍQUIDO 582.682.521 586.049.669 
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Analisada a situação patrimonial da INCORPORADORA, demonstrada no balanço acima exibido, a 
Comissão Mista destaca, na data-base de 31 de agosto de 2021, que: 
 

• a INCORPORADORA possui quotas-partes capital na Cooperativa Central de Crédito Sicoob 
UNIMAIS, correspondentes ao valor de R$ 12.327.844 (doze milhões trezentos e vinte sete mil 
oitocentos e quarenta e quatro reais); 
 

• o quadro social da INCORPORADORA é de 14.251 (quatorze mil duzentos e cinquenta e um 
reais) associados; 
 

• a situação patrimonial da INCORPORADORA é favorável à incorporação. 
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5. DA CONSOLIDAÇÃO PATRIMONIAL DA INCORPORADORA EM 31.08.2021 
 
Foi apresentado a esta Comissão Mista o seguinte Balanço Consolidado, na data-base de 31 de 
agosto de 2021: 
 

ATIVO METROPOLITANA SANTA CONSOLIDADA AH% 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 582.682.521 32.688.071 615.370.592 5,61% 

  Disponibilidades  1.231.841 57.707 1.289.548 4,70% 

Títulos e valores mobiliários  34.201 142.000 176.201 415,20% 

Relações interfinanceiras 235.064.472 3.051.475 238.115.947 1,30% 

Operações de crédito 326.719.225 28.220.458 354.939.683 8,60% 

Provisões de Op. crédito -20.260.529 -4.031.937 -24.292.466 19,90% 

Outros Créditos 19.507.143 466.200 19.973.343 2,40% 

Outros valores e bens 2.333.829 86.025 2.419.854 3,70% 

Investimentos 12.327.844 3.073.643 15.401.487 24,90% 

    Imobilizado  5.233.657 1.436.394 6.670.051 27,40% 

Intangível 490.837 186.106 676.943 37,90% 

TOTAL DO ATIVO 582.682.521  32.688.071  615.370.592  5,60% 

     

PASSIVO METROPOLITANA SANTA CONSOLIDADA AH% 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 501.138.233 12.127.821 513.266.054 2,40% 

  Depósitos à vista  131.468.818 1.873.618 133.342.436 1,40% 

Depósitos sob aviso e à prazo 324.876.471 5.255.309 330.131.780 1,60% 

Recursos Aceites Camb, Li e Hip, Debent e 
Similares 

24.855.233 0 24.855.233 0,00% 

Relações interdependência 338.257 3.261 341.518 1,00% 

Obrigações por empr. repasses 349 2.000.000 2.000.349 573066% 

Outras obrigações 19.572.417 2.995.633 22.568.050 15,30% 

Resultados de Exercícios Futuros 26.689 0 26.689 0,00% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 81.544.288  20.560.250  102.104.538  25,21% 

Capital Social 66.892.646 21.996.840 88.889.486 32,90% 

Reservas 9.183.168 -1.436.590 7.746.578 % 

Sobra ou Perdas Acumuladas 5.468.473  5.468.473 % 
     

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 582.682.521 32.688.071 615.370.592 5,60% 
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6. RESULTADOS SUPERVENIENTES 
 
Após a conclusão do Relatório de Auditoria Especial para fins de Incorporação da INCORPORADA, 
emitido pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, a Comissão Mista constatou 
a necessidade de algumas movimentações posteriores ao resultado apresentado no item 5, as quais 
foram objeto de apresentação neste relatório e deverão ser contabilizadas, nas competências de 
outubro de 2021, no Balanço Contábil da INCORPORADA, conforme quadro abaixo. 
 

Se aprovada a incorporação, o Sicoob UniMais Metropolitana INCORPORADORA absorverá as 
perdas totais retratadas em seu Fundo de Reserva. Esta Comissão esclarece que o Fundo de Reserva 
é obrigatório e indivisível, conforme determina a Lei 5764/71, com destinação específica à 
reparação de perdas e ao atendimento do desenvolvimento das atividades da cooperativa, 
especialmente em relação à expansão do empreendimento cooperativo. 
 
O reflexo das perdas a serem contabilizadas em Reserva Legal será praticamente nulo no Patrimônio 
Líquido da INCORPORADORA, pois, em contrapartida, haverá o acréscimo de R$ 21.996.840 (vinte 
e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta reais), referente a quotas-
partes dos cooperados advindos da incorporação, contribuindo para a estabilidade patrimonial da 
INCORPORADORA, representando um acréscimo de mais de 20% (vinte por cento). 
 
Os valores citados são estimados e se referem ao fechamento contábil do mês de agosto de 2021, 
devendo ser reavaliados no fechamento contábil do mês de outubro de 2021. 
Eventuais necessidades de complementação de pagamentos ou provisões serão realizadas pela 
INCORPORADORA, considerando a utilização de sua Reserva Legal. 

   SICOOB SANTA 

Perdas registradas até 31/08/2021 (a+b)   (1.436.590) 

Resultado acumulado até 31/08/2021 (a)   (3.056.808) 

Reservas em 31/08/2021 (b)   1.620.218 

    

Resultado apurado mensal em setembro/2021   (830.166) 

 

Perdas a registrar até 31/10/2021 

 
 
 

(2.872.759) 

¹Ajustes PCLD operações de crédito   (2.844.848) 

²Ajuste Diferença saldo de Centralização Financeira    17.012 

²Ajuste Adiantamentos e Antecipações Salariais   (4.924) 

²Provisões para contingências   (40.000) 

    

PERDAS TOTAIS REGISTRADAS NO BALANÇO 
 

 (5.139.515) 

¹ Impostação de operações com consignação em atraso (perda convênio e margem), com projeção de risco F a H em 180 dias.  
² Recomendação CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa 
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7. DA CONCLUSÃO E DO PARECER DA COMISSÃO MISTA 
 
A Comissão Mista ressalta que a decisão pela incorporação da Sicoob Santa foi pautada em estudos 
que indicaram diversos benefícios gerados para os associados das cooperativas, como a expansão 
da rede de atendimento, potencial de negócios a ser explorado, e perenidade das cooperativas. Para 
melhor compreensão, detalharemos a seguir, cada um dos benefícios destacados acima.  
 
EXPANSÃO DA REDE DE ATENDIMENTO 
Com a incorporação, a Sicoob UniMais Metropolitana assumirá a gestão de nove postos de 
atendimento, localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, proporcionando 
atendimento para empresas parceiras e segmentadas com atuação em todo território nacional o 
qual possua uma filial. Com a união passará atuar em 23 unidades de atendimento. 
 
POTENCIAL DE NEGÓCIOS 
Expansão no segmento de convênio com empresas para crédito consignado e aumento do 
relacionamento com empresas parceiras, redução de custos internos decorrentes de economia de 
escala, diversificação de portifólio de produtos e serviços. Maior sustentabilidade financeira e 
agregação de valor e credibilidade ao cooperativismo. 
 
PERENIDADE DAS COOPERATIVAS 
Organizações perenes são aquelas que resistem ao tempo, mesmo diante de todas as dificuldades 
impostas pelo mercado. Para isso, contar com uma estrutura patrimonial robusta é fundamental 
para minimizar os riscos sistêmicos e proporcionar estabilidade da cooperativa em períodos de 
turbulência, como os que estamos vivenciando atualmente. Após a incorporação, o Sicoob UniMais 
Metropolitana elevará seu patrimônio, adicionando em seus números cerca de R$ 30 milhões em 
ativos, R$ 29 milhões em operações de crédito, R$ 8 milhões em depósitos e R$ 22 milhões de 
patrimônio líquido.  

 
Finalmente, esta Comissão Mista conclui que o Sicoob UniMais Metropolitana – INCORPORADORA 
possui: 

➢ Recursos e estrutura para assumir integralmente os bens, direitos e obrigações do 
Sicoob Santa – INCORPORADA; 

➢ Estrutura de recursos financeiros, materiais e humanos em condições de desenvolver 
seu objeto social em sua e na área de atuação da INCORPORADA, bem como, continuar 
prestando assistência financeira e serviços típicos da sua modalidade social a todos os 
associados. 

 
Motivos pelos quais se manifesta inteiramente favorável à incorporação e submete o presente 
relatório à apreciação da Assembleia Geral Digital Extraordinária Conjunta, estando à disposição 
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 
 
Atenciosamente. 
 
Santos e São Paulo, 27 de outubro de 2021. 
 
 
Comissão Mista 
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Representantes do Sicoob Santa 
 
 
Douglas Aparecido Cirilo Claudia Celeste da Costa Cruz 
CPF 215.400.528-42 CPF 105.051.768-74 
 
 
Alberto Luis Alves 
 CPF 329.201.508-12 
 
Representantes do Sicoob UniMais Metropolitana 
 
 
Edilson Bertini Marcus Paulo Mafarelli 
CPF 130.514.788-06 CPF 148.700.898-82 
 

 
 
Rutnéa Batista Balsalobre Simone Alves Saraiva 
CPF 277.393.668-03 CPF 339.260.978-17 
 

 
 
 
 
 


