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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados (as) Cooperados (as),
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis do
exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2016 da UNIPRIME OESTE
PAULISTA - Cooperativa de Crédito dos Proﬁssionais da Área da
Saúde de Presidente Prudente e Região, na forma da Legislação em
vigor.
1. Política Operacional
No mês de junho de 2016, a UNIPRIME OESTE PAULISTA completou
23 anos mantendo sua vocação de instituição voltada para fomentar
o crédito para seu público alvo, os cooperados. A atuação junto aos
seus cooperados se dá principalmente através da concessão de
empréstimos e captação de depósitos.
2. Avaliação de Resultados
No exercício de 2016, a UNIPRIME OESTE PAULISTA obteve um
resultado de R$ 1.045.913,85 representando um retorno anual sobre
o Patrimônio Líquido de 12,84%.
3. Ativos
Os recursos depositados na Centralização Financeira somaram R$
80.678.800,60. Por sua vez a carteira de créditos representava R$
14.768.835,71. A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:
Carteira Comercial
R$ 14.768.835,71
100%
Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 31 de
Dezembro de 2016 o percentual de 48,05% da carteira, no montante
de R$ 7.095.269,72.
4. Captação
As captações, no total de R$ 88.556.713,03, apresentaram uma
evolução em relação ao exercício anterior de 13,68 %.
As captações encontravam-se assim distribuídas:
Depósitos à Vista
R$ 4.417.437,41
4,99%
Depósitos a Prazo
R$ 84.139.275,62
95,01%
Os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 31 de
Dezembro de 2016 o percentual de 69,45% da captação, no montante
de R$ 61.502.277,00.
5. Patrimônio de Referência
O Patrimônio de Referência da UNIPRIME OESTE PAULISTA em
31 de Dezembro de 2016 era de R$ 8.145.638,28. O quadro de
associados era composto por 963 cooperados em 31 de Dezembro de
2015 e de 995 cooperados em 31 de Dezembro de 2016, havendo um
acréscimo de 3,33% em relação ao exercício anterior.
6. Política de Crédito
A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso
tomador, havendo limites de alçadas pré-estabelecidos a serem
observados e cumpridos, cercando ainda a Singular de todas
as consultas cadastrais e com análise do Associado através do
“RATING” (avaliação por pontos), buscando assim garantir ao máximo
a liquidez das operações. A UNIPRIME OESTE PAULISTA adota a
política de classiﬁcação de crédito de sua carteira de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682, havendo uma
concentração de 99,47% nos níveis de “A a C”.
7. Plano de Negócios
O plano de negócio foi elaborado com projeções para os exercícios de
2017, 2018 e 2019. Atualmente o desempenho é satisfatório, estando
amplamente atingidas todas as unidades projetadas.
8. Gerenciamento de Risco
I - RESOLUÇÃO 2.554/1998 - CONTROLES INTERNOS
De acordo com o estabelecido nesta resolução do Conselho
Monetário Nacional, a Uniprime Oeste Paulista implementou os
controles internos exigidos, tendo como destaque: a) A realização
de duas Auditorias Internas nas cooperativas ﬁliadas, conforme a
Circular 3.400 e a Carta-Circular 3.337, ambas do Banco Central
do Brasil; b) Implantação do Sistema de Gestão - SIAGE e SIARI;
c) Implantação do Fundo Garantidor; d) Implantação da Gestão
Tributária; e) Implantação do programa de Prevenção a Lavagem
Dinheiro e Financiamento a Terrorismo; f) A Uniprime Oeste Paulista
é auditada duas vezes por ano pela Bauer Auditores Associados. g)
A Uniprime Oeste Paulista é auditada periodicamente pela auditoria
interna da Uniprime Central.
II - RESOLUÇÃO 4.194/13 - METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS
ATIVOS PONDERADOS RISCOS
Em cumprimento à Resolução 4.194/13 do Banco Central do Brasil, a
Uniprime Oeste Paulista, escolheu a forma de apuração do montante
dos seus ativos ponderados de riscos pelo modelo simpliﬁcado
(RWArps).
III - RESOLUÇÃO 3.380/2006 - GERENCIAMENTO DO RISCO
OPERACIONAL
1 - OBJETIVO
A presente política tem como seu objetivo principal atender as normas
do BACEN, estabelecer as diretrizes para o gerenciamento do risco
operacional, adotando a prática de identiﬁcar, avaliar, controlar e
monitorar os riscos inerentes ao Sistema Uniprime, oferecendo
qualidade e gestão segura.
2 - ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução nº 3.380 de 29 de junho de 2006 - Dispõe sobre a
implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional.
3 - CONCEITOS DE RISCO OPERACIONAL

de que trata o caput inclui o risco legal associado à inadequação
ou deﬁciência em contratos ﬁrmados pela instituição, bem como
a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e
a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades
desenvolvidas pela instituição.
4 -GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL
O Sistema de cooperativas Uniprime utilizará ferramentas que
possibilitam o gerenciamento do risco operacional a ﬁm de
salvaguardar o patrimônio da empresa e de seus cooperados
de acordo com a complexidade da natureza de suas operações,
processos e sistemas dentro dos eventos: Fraudes Internas; Fraudes
Externas; Demandas trabalhistas e segurança deﬁciente do local
de trabalho; Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e
serviços; Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
Aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;
Falhas em sistemas de tecnologia da informação; Falhas na execução,
cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na instituição.
5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES
Diretoria / Conselho de Administração: Aprovar a Política de
Operacionais e avaliá-la, no mínimo, uma vez por ano, propondo
melhorias ou adequações para atingir o objetivo proposto. Aprovar o
diretor que será registrado no Unicad como responsável pelo Risco
Operacional. (Art. 3º, § 1, §2 e Art. 8º). Diretor do Risco Operacional:
Trabalhar junto a todos em todos os níveis hierárquicos da cooperativa
de forma implementar, manter, divulgar e disseminar a cultura,
comunicação/informação e a importância do risco operacional.
Aprovar o plano de contingência da cooperativa. Supervisionar as
atividades do Gestor de Risco. (Art. 3º, inciso V, inciso VI e inciso
VII). Gestor de Risco: Responsável pela avaliação e monitoramento
das atividades de risco. Responsável pela documentação e
armazenamento de informação referente as perdas associadas ao
risco operacional. Responsável em elaborar, com periocidade anual,
de relatórios que permitam a identiﬁcação e correção tempestiva das
deﬁciências de controle. (Art. 3º, inciso I, inciso II e inciso III). Agente
de Risco: Responsável por identiﬁcar, controlar e mitigar os processos
de risco. Responsável em realizar, com periocidade anual, de testes
de avaliação dos sistemas de controle da cooperativa. (Art 3º, inciso
I e inciso IV)
IV - RESOLUÇÃO 3.464/2007 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE
MERCADO
1 - OBJETIVO
A presente política tem como seu objetivo principal atender as normas
do BACEN, conceituados na Resolução 3.464, instituir as diretrizes
para o gerenciamento do risco de mercado a ﬁm de avaliar, identiﬁcar
e controlar os riscos inerentes à cooperativa para prevenir os impactos
inesperados de variações de preços, mercadorias, taxas e juros.
2 - ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução nº 3.464 de 26 de junho de 2007 - Dispõe sobre a
implementação de estrutura de gerenciamento do risco de mercado.
Conforme previsto no Art. 9º em seu parágrafo único da Resolução
3.464 o sistema Uniprime adotou uma única unidade responsável
pelo gerenciamento do Risco de Mercado (Departamento de Risco
da Uniprime Central).
3 - CONCEITOS DO RISCO DE MERCADO
Conforme estabelecido no Art. 2° da Resolução 3.464/2007 deﬁnese como risco de mercado: “a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da ﬂutuação nos valores de mercado de posições detidas
por uma instituição ﬁnanceira.”
4 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO
O Sistema de cooperativas Uniprime utilizará ferramentas que
possibilitam o gerenciamento do risco mercado a ﬁm de salvaguardar
o patrimônio da empresa. O gerenciamento será de acordo com a
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de
mercado da cooperativa, buscando sempre medir, monitorar e
controlar os riscos associados a estas.
5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES
Conselho de Administração: Aprovar a Política de Mercado e avaliála, no mínimo, uma vez por ano, propor atualizações e modiﬁcações
para o fortalecimento das medidas preventivas de risco. Aprovar o
diretor que será registrado no Unicad como responsável pelo Risco
de Mercado. Aprovar a política e estratégia de risco de mercado,
bem como deﬁnir os limites operacionais e de exposição de risco
(Art. 3º, § 1. Art. 6°, § 1. Art. 10º, § 1°). Diretor do Risco de Mercado:
Trabalhar junto a todos os níveis hierárquicos da cooperativa de
forma a assegurar que a instituição tenha controles suﬁcientes para
monitorar e controlar sua exposição de risco. Revisar e aprovar a
política e estratégia de risco de mercado, e seus limites operacionais
e de exposição de risco. Supervisionar as atividades do Gestor de
Risco. (Art. 3º, Inciso I, e § 1). Gestor de Risco: Responsável pela
avaliação, monitoramento, testes e armazenamentos das informações
de risco. (Art. 3º, Inciso II, III e V). Agente de Risco: Responsável por
identiﬁcar os riscos inerentes a novas atividades, controles e produtos
da cooperativa. (Art. 3º, Inciso IV).
V - RESOLUÇÃO 3.721/2009 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE
CRÉDITO
1 - OBJETIVO

estar adequada a legislação vigente.
2 - ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução nº 3.721 de 30 de abril de 2009 - Dispõe sobre a
implementação de estrutura de gerenciamento do risco de crédito.
Conforme previsto no Art. 9º em seu parágrafo único da Resolução
3.721 o sistema Uniprime adotou uma única unidade responsável
pelo gerenciamento do Risco de Crédito (Departamento de Risco da
Uniprime Central).
3 - CONCEITOS DE RISCO DE CRÉDITO
Conforme estabelecido no Art. 2º da Resolução 3.721, o risco de crédito
é deﬁnido como: “...deﬁne-se o risco de crédito como a possibilidade
de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo
tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações ﬁnanceiras
nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito
decorrente da deterioração na classiﬁcação de risco do tomador, à
redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na
renegociação e aos custos de recuperação.”
4 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO
O Sistema de cooperativas Uniprime utilizará ferramentas que
possibilitam o gerenciamento do risco de crédito a ﬁm de salvaguardar
o patrimônio da empresa e de seus cooperados de acordo com a
complexidade e natureza de suas operações, buscando sempre
identiﬁcar, mensurar, controlar e mitigar a exposição aos riscos.
5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES
Conselho de Administração: Aprovar a Política de Crédito que deverá
conter obrigatoriamente: estratégias de gerenciamento, limites
operacionais, estimação de perdas, procedimentos para recuperação
de créditos e critérios para concessão de crédito. Avaliá-la, no mínimo,
uma vez por ano, conhecer os riscos das operações de crédito da
instituição, propondo melhorias ou adequações para atingir o objetivo
proposto. Aprovar o diretor que será registrado no Unicad como
responsável pelo Risco de Liquidez. (Art. 4º, Inciso I, III, IV, X, XI e §
1). Diretor do Risco de Crédito: Responsável em manter o Patrimônio
de Referência dentro do limite exigido na resolução. Responsável em
manter a classiﬁcação e o provisionamento de crédito compatível com
risco assumido pela instituição e a legislação vigente. Responsável
revisar o manual de crédito da cooperativa. Responsável em relatar
ao Conselho de Administração os descumprimentos de normativos
previstos na política de risco de crédito. (Art. 4, Inciso VI, XII e XVI).
Gestor de Risco: Responsável pela avaliação, monitoramento, testes
e armazenamentos das informações de risco. (Art. 4º, Inciso II, V, XIV,
XV e XVII). Agente de Risco: Responsável por identiﬁcar, mensurar e
mitigar os riscos inerentes a novas atividades, controles e produtos da
cooperativa. (Art. 4º, Inciso III, IV, V, VII. XI, XII, XIII e XVII).
VI - RESOLUÇÃO 4.090/2012 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE
LIQUIDEZ
1 - OBJETIVO
A presente política tem como seu objetivo principal atender as normas
do BACEN, estabelecer as diretrizes para o gerenciamento do risco
de liquidez, adotando medidas que asseguram a solvência e a
liquidez da cooperativa e que indicam sua atual saúde ﬁnanceira e
sua capacidade de captação de recursos.
2 - ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução nº 4.090 de 24 de maio de 2012 - Dispõe sobre a estrutura
de gerenciamento do risco de liquidez. Conforme previsto no Art.
8º em seu parágrafo único da Resolução 4.090 o sistema Uniprime
adotou uma única unidade responsável pelo gerenciamento do Risco
de Liquidez (Departamento de Risco da Uniprime Central).
3 - CONCEITOS DO RISCO DE LIQUIDEZ
Conforme estabelecido no Art. 2º da Resolução 4.090, o risco de
liquidez é deﬁnido como: “I - a possibilidade de a instituição não
ser capaz de honrar eﬁcientemente suas obrigações esperadas
e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de
vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem
incorrer em perdas signiﬁcativas; e. II - a possibilidade de a instituição
não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido
ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. ˮ
4 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ
O Sistema de cooperativas Uniprime utilizará ferramentas que
possibilitam o gerenciamento do risco liquidez a ﬁm de salvaguardar
o patrimônio da empresa e de seus cooperados de acordo com a
complexidade da natureza de suas operações, buscando sempre
identiﬁcar, avaliar, monitorar e controlar os riscos associados a estas.
5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES
Conselho de Administração: Aprovar a Política de Liquidez que
deverá conter obrigatoriamente: estratégias de gerenciamento, limites
operacionais e procedimentos para manter a exposição do risco a
níveis adequado. Avaliá-la, no mínimo, uma vez por ano, conhecer
os riscos a que estão passíveis as linhas de negócios da instituição,
propondo melhorias ou adequações para atingir o objetivo proposto.
Aprovar o diretor que será registrado no Únicad como responsável pelo
Risco de Liquidez. (Art. 5º, Inciso I e § 1). Diretor do Risco Liquidez:
Trabalhar junto a todos em todos os níveis hierárquicos da cooperativa
de forma a assegurar que a instituição mantenha níveis adequados
e suﬁcientes de liquidez. Aprovar a política e estratégia de captação
que proporcionem diversiﬁcação adequada das fontes de recursos e

§ 2º). Gestor de Risco: Responsável pela avaliação, monitoramento,
testes e armazenamentos das informações de risco. (Art. 5º, Inciso II,
Inciso VI e Art. 6º). Agente de Risco: Responsável pela análise das
operações vigentes e de novos produtos que componham a liquidez
da cooperativa. (Art 5º, inciso II e inciso VII)
VII - RESOLUÇÃO 3.988/2011 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE
CAPITAL
1 - OBJETIVO
A presente política tem como seu objetivo principal atender as normas
do BACEN, alinhada com as recomendações do Comitê de Basiléia,
Basiléia III, estabelecer as diretrizes para o gerenciamento do risco
de capital, manter o mesmo adequado a legislação e salvaguardar o
patrimônio dos cooperados.
2 - ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução nº 3.988 de 30 de junho de 2011 - Dispõe sobre a estrutura
de gerenciamento de risco de capital.
3 - CONCEITOS DO RISCO DE CAPITAL
O Risco de capital refere-se à possibilidade de perda em razão de
impactos negativos de estresse ﬁnanceiro. O gerenciamento de
riscos de capital busca aprimorar o uso do recurso para suportar o
crescimento da Instituição de forma a manter compatibilidade entre
o PRE (Patrimônio de Referência Exigido) e o PR (Patrimônio de
Referência) em conformidade com as exigências legais dadas
pela Resolução n° 4.193 do BACEN. Para isso são adotados
procedimentos contínuos de: Monitoramento e controle do capital
mantido pela instituição através do DLO; Avaliação de necessidade
de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; e.
Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os
objetivos estratégicos da instituição.
4 - GERENCIAMENTO DO RISCO DE CAPITAL
Conforme o art. 4° da resolução n° 3.988 de junho de 2011 a
Uniprime está adotando uma postura prospectiva no gerenciamento
de capital que terá como estrutura: I. Mecanismos que possibilitem
a identiﬁcação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela
instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE; II. Políticas e
estratégias para o gerenciamento de capital claramente documentada,
que estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter
o capital compatível com os riscos incorridos pela instituição; III.
Plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos; IV.
Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado
(testes de estresse) e avaliação de seus impactos no capital; e. V.
Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a
diretoria e para o conselho de administração.
5 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES
Diretoria / Conselho de Administração: Aprovar a Política de Capital
e avaliá-la, no mínimo, uma vez por ano, estabelecer estratégias e
objetivos de metas de crescimento e de retorno de investimentos e
os riscos a ele associados. Aprovar o diretor que será registrado no
Unicad como responsável pelo Risco de Capital. (Art. 8º). Diretor
do Risco de Capital: Estar alinhado aos riscos e as oportunidades
de capital a ﬁm de mantê-los compatíveis com o potencial a risco
da Cooperativa. Responsável em estabelecer procedimentos
para mensurar a necessidade de capital para cobertura dos riscos
incorridos pela Instituição. (Art. 10 §1°). Gestor de Risco: Realização
do gerenciamento de capital de forma coordenada e integrada às
estruturas e processos de gestão e controle de riscos incorridos
pela instituição, de maneira a possibilitar uma avaliação consistente
e agregada, para ﬁns de cálculo da necessidade de capital. Deve
documentar e armazenar todo tipo de registro/relatório que evidencie
o cumprimento da política e dos procedimentos.
VIII - RESOLUÇÃO 4.327/2014 - GERENCIAMENTO DE RISCO
SOCIOAMBIENTAL
1 - INTRODUÇÃO
Consciente de sua responsabilidade nas operações que ﬁnancia e
de seu papel no setor ﬁnanceiro relacionado à sustentabilidade, o
sistema Uniprime desenvolveu uma Política Socioambiental, aplicável
a todos os cooperados que tenham atividades de crédito com suas
cooperativas.
2 - OBJETIVO
O objetivo da Política Socioambiental do Sistema Uniprime é assegurar
o fornecimento de serviços ﬁnanceiros de maneira consistente
com os seus valores: respeito, integridade, proﬁssionalismo e
sustentabilidade 2, além de minimizar riscos de crédito e reputacional.
O sistema Uniprime também espera que sua Política contribua para
o fortalecimento do sistema crédito nacional, melhorando a sua
competitividade e minimizando o risco de barreiras comerciais não
tarifárias relacionadas ao meio ambiente e questões sociais. A Política
deﬁne os aspectos sociais e ambientais considerados inaceitáveis
pelo sistema Uniprime, chamados de critérios de exclusão, bem como
os aspectos que o Sistema Uniprime considera que pode contribuir,
chamados de critérios de qualiﬁcação e boas práticas. Para garantir
a aplicação de sua política socioambiental e o seu compromisso
com a sustentabilidade, o Sistema Uniprime utiliza um sistema de
gestão de risco, através do qual espera incentivar a adoção de boas
práticas socioambientais e identiﬁcar a existência de critérios de
exclusão. Tal identiﬁcação pode ser feita de maneira ativa ou passiva,
sendo realizadas de forma diferente para cada cooperado, sempre

será atualizada periodicamente com base no aprendizado obtido na
sua aplicação.
2 - ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução nº 4.327 de 25 de abril de 2014 - Dispõe sobre as diretrizes
que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação
da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições
ﬁnanceiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
3 - BOAS PRÁTICAS
O Sistema Uniprime acredita que suas operações de crédito tem
o potencial de contribuir para a geração de emprego, conservação
dos recursos naturais e crescimento do país. Para auxiliar os seus
cooperados a realizarem esse potencial, o Sistema Uniprime procura
incentivar a adoção de boas práticas relacionadas a meio ambiente e
questões sociais, como por exemplo: 1. Adoção de boas práticas de
segurança alimentar visando proteger a saúde do consumidor ﬁnal;
2. Adoção de boas práticas que contribuam para a conservação da
biodiversidade e do solo e manutenção da qualidade da água e do
ar; 3. Adoção de boas práticas para redução do consumo de água,
energia e das emissões de gases do efeito estufa. 4. Adoção de
práticas de gerenciamento de resíduos; 5. Desenvolvimento de uma
política socioambiental documentada, que contenha mecanismos e
recursos para a sua implementação;
4 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
O Sistema Uniprime não fornecerá crédito a cooperados para os quais
sejam veriﬁcadas evidências das seguintes condições: 1. Violação
das declarações socioambientais do Sistema Uniprime: Bem-estar
animal e Direitos Humanos; 2. Violação das providências previstas
pela “Declaração da Organização Internacional do Trabalho - OIT
sobre os Direitos Fundamentais no Trabalho”, dentre elas: liberdade
de associação e direito a negociação coletiva; ausência de trabalho
forçado; ausência de trabalho infantil; ausência de discriminação
no ambiente de trabalho; 3. Descumprimento integral de um dos
seguintes itens da NR-31 (Norma Regulamentadora -31): 31.8 Agrotóxicos, Adjuvantes e Produtos aﬁns (registro, manipulação,
capacitação, segurança, armazenamento); 31.16 - Transporte de
Trabalhadores (veículos e segurança); 31.20 - Medidas de Proteção
Individual (Fornecimento, instrução e exigência do uso) e 31.23 Áreas de Vivência - (Sanitários, Alojamentos, Moradias, Refeitórios);
4. Sobreposição de áreas com Unidades de Conservação; 5.
Sobreposição de áreas com territórios indígenas ou quilombolas;
6. Comércio de espécies listadas nos anexos I e II da CITES Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (www.cites.org); 7. Produção,
comércio ou uso de defensivos proibidos, em acordo com o padrão de
desempenho estabelecido pela International Finance Corporation; 8.
Fabricação de produtos cuja produção e comercialização são proibidas
no Brasil; 9. Existência de áreas com situação fundiária irregular; 10.
Envolvimento com desmatamento legalmente autorizado após janeiro
de 2005, sem a devida conservação de áreas para cumprimento da
Reserva Legal e proteção das Áreas de Preservação Permanente nas
propriedades em questão, de acordo com os limites estabelecidos na
lei; 11. Processamento ou comercialização de madeira de ﬂorestas
nativas sem as necessárias licenças e autorizações dos órgãos
competentes; 12. Ausência das principais licenças ambientais
aplicáveis. 13. Existência de atividades criminosas (ex. corrupção,
falsiﬁcação de documentos, etc.). 14. Empresas incluídas no cadastro
nacional de empregadores que tenham mantido trabalhadores em
condições análogas às de escravo, conforme Portaria Interministerial
nº 2, de 12.05.2011, do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Secretaria de Direitos Humanos.
5 - PROCESSOS DE CRÉDITO
Análise para Concessão de Crédito - O Sistema Uniprime deve
observar se a empresa está enquadrada em quaisquer dos itens
mencionadas no item “Critério de Exclusão”. Formalização de
Operações de Crédito - Nos empréstimos e nos ﬁnanciamentos,
deverão ser recolhidas declarações com o seguinte conteúdo:
a) Declaração pelo tomador de regularidade ambiental de suas
atividades e a obrigação de sua manutenção durante a vigência
do contrato. b) Declaração no qual o cooperado isenta o sistema
Uniprime, na hipótese deste vir a responder perante quaisquer
terceiros, inclusive as autoridades públicas, por eventuais danos
ambientais causados pela empresa.
9. Sistema de Ouvidoria
A Ouvidoria, constituída em 2011, dispõe de diretor responsável
pela área e de um Ouvidor. Atende às manifestações recebidas por
meio do Sistema de Ouvidoria da CENTRAL INTERESTADUAL DE
COOPERATIVAS DE CREDITO - UNIPRIME CENTRAL, tornando o
diálogo aberto e direto com associados e usuários ainda mais decisivo
na deﬁnição de estratégias de relacionamento.
Agradecimentos
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aos funcionários e colaboradores pela dedicação.
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1 - OBJETIVO
3 - CONCEITOS DE RISCO OPERACIONAL
Deﬁne-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de A presente política tem como objetivo estabelecer as principais
perdas resultantes de falha, deﬁciência ou inadequação de processos diretrizes para o gerenciamento de risco de crédito de forma a
internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. A deﬁnição minimizar os riscos associados às operações de crédito, bem como
Balanço Patrimonial levantado em: 31/12/2016 e 31/12/2015 (Em R$ 1)
ATIVO
Ref. Nota explic. 31/12/2016 31/12/2015 P A S S I V O
Ref. Nota explic.
Circulante
90.095.374 75.159.806 Circulante
Disponibilidades
297.818
293.271 Depósitos
Relações Interﬁnanceiras
5 80.678.801 68.212.765 Depósito à Vista
12
Operações de Crédito
6 8.959.212 6.507.657 Depósito Sob Aviso
12
Outros Créditos
7
142.368
129.815 Depósito a Prazo
12
Outros Valores e Bens
8
17.175
16.298 Relações Interdependências
14
Outras Obrigações
Sociais e Estatutárias
16
Fiscais e Previdenciárias
17
Realizável a Longo Prazo
5.688.039 9.615.097 Diversas
18
Operações de Crédito
6 5.560.172 9.359.363
Outros Créditos
7
127.867
255.734 Exigível a Longo Prazo
Provisões Para Riscos
Trabalhistas
19
Provisões p/ Conting.
Riscos Fiscais
19
Permanente
1.728.204 1.775.339
Investimentos
9 1.154.129 1.154.129 Patrimônio Líquido
Imobilizado de Uso
10
571.627
616.140 Capital Social
21
Intangível
11
2.448
5.070 Reserva para Contingencias
21
Reserva de Sobras
21
Sobras Acumuladas

31/12/2016
89.124.904
88.556.713
4.417.437
1.489.470
82.649.806
568.190
79.220
106.940
382.030

31/12/2015
78.614.985
77.906.679
4.565.897
2.215.945
71.124.837
176.193
532.113
75.701
121.436
334.976

241.075

257.075

TOTAL

97.511.617 86.550.243

97.511.617 86.550.243 TOTAL
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

20.000

36.000

221.075

221.075

8.145.638
5.064.004
718.731
1.580.168
782.736

7.678.183
4.858.026
518.731
1.371.438
929.987

Demonstrações do Resultado - 2º Semestre/2016 - Exercício ﬁndo em 31/12/2016 e do Exercício ﬁndo em 31/12/2015
2º Semestre/2016
Ingressos da Intermediação Financeira
2.064.639
Operações de Crédito
2.064.639
Dispêndios da Intermediação Financeira
(5.087.222)
Operações de Captação no Mercado
(5.092.831)
Provisão para Operações de Créditos
5.609
Resultado Bruto Intermediação Financeira
(3.022.583)
Outros Ingressos/Rec. (Dispêndios/Desp.) Operacionais
3.610.443
Ingressos/Receitas de Prestação de Serviços
248.653
Dispêndios/Despesas de Pessoal
(947.267)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas
(508.306)
Dispêndios/Despesas Tributárias
(29.848)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos
5.060.293
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais
(213.082)
Resultado Operacional
587.860
Resultado Não Operacional
Resultado Com Ato Não Cooperativo (cfe nota explicativa)
15.955
Provisões Não Operacionais (cfe nota explicativa)
(5.321)
Resultado Antes da Tributação e Participações
598.495
Imposto de Renda e Contribuição Social
(34)
Sobras ou Perdas Líquidas do Exercício
598.461
Participações dos Empregados no resultado
(73.471)
Sobras Líquidas antes das destinações
524.990
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2016
4.277.033
4.277.033
(10.023.320)
(10.007.797)
(15.523)
(5.746.287)
6.934.553
477.170
(1.896.850)
(979.701)
(59.679)
9.849.871
(456.258)
1.188.265

Em R$ 1
31/12/2015
4.294.181
4.294.181
(8.546.894)
(8.500.566)
(46.328)
(4.252.713)
5.619.451
435.368
(1.835.042)
(966.833)
(54.262)
8.397.535
(357.317)
1.366.738

35.668
(20.000)
1.203.934
(1.327)
1.202.606
(156.692)
1.045.914

28.721
(76.571)
1.318.888
(1.559)
1.317.330
(73.800)
1.243.530

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$ 1)
Eventos
SALDO EM 31/12/2014
Por Subscrição
Por Devolução
Transf. Sobras p/Reservas
Sobras/Perdas do Exercício
Fundo de Reserva
FATES
Distribuição de Sobras
SALDO EM 31/12/2015
Mutação do Patrim. Líquido
SALDO EM 31/12/2015
Por Subscrição
Por Devolução
Transf. Sobras p/Reservas
Sobras/Perdas do Exercício
Fundo de Reserva
FATES
Distribuição de Sobras
SALDO EM 31/12/2016
Mutação do Patrim. Líquido
SALDO EM 30/06/2016
Por Subscrição
Por Devolução
Sobras/Perdas do Exercício
Fundo de Reserva
FATES
SALDO EM 31/12/2016
Mutação do Patrim. Líquido

Capital Subscrito Reserva Legal Reservas p/ Conting. Sobras Acumuladas
4.697.236
1.123.441
200.000
845.917
271.100
(110.310)
318.731
(318.731)
1.243.530
247.997
(247.997)
(65.546)
(527.185)
4.858.026
1.371.438
518.731
929.988
160.790
247.997
318.731
84.071
4.858.026
1.371.438
518.731
929.988
285.305
(79.327)
200.000
(200.000)
1.045.914
208.729
(208.729)
(54.449)
(729.987)
5.064.004
1.580.167
718.731
782.736
205.978
208.729
200.000
(147.252)
4.917.199
1.371.438
718.731
520.924
151.980
(5.175)
524.990
208.729
(208.729)
(54.449)
5.064.004
1.580.168
718.731
782.736
146.805
208.729
261.811
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto para o 2º Semestre/2016,
Exercício ﬁndo em 31/12/2016 e Exercício ﬁndo em 31/12/2015
Exercício ﬁndo em:

Total
6.866.594
271.100
(110.310)
1.243.530
(65.546)
(527.185)
7.678.183
811.589
7.678.183
285.305
(79.327)
1.045.914
(54.449)
(729.987)
8.145.638
467.456
7.528.292
151.980
(5.175)
524.990
(54.449)
8.145.638
617.346

Em R$ 1

e suﬁcientes de liquidez. Aprovar a política e estratégia de captação
que proporcionem diversiﬁcação adequada das fontes de recursos e
dos prazos de vencimento. Responsável em avaliar os processos de
liquidez e aprovar o plano de contingência. Supervisionar as atividades
do Gestor de Risco. (Art. 5º, Inciso III, Inciso IV, Inciso V. Art. 9º, § 1º,

exclusão. Tal identiﬁcação pode ser feita de maneira ativa ou passiva,
sendo realizadas de forma diferente para cada cooperado, sempre
considerando os princípios da relevância e proporcionalidade. O
Sistema Uniprime entende a sua política socioambiental como algo
dinâmico, um primeiro passo em direção à sustentabilidade. A política

UNIPRIME OESTE PAULISTA tem como atividade preponderante a
operação na área creditícia, tendo como ﬁnalidade: I - Proporcionar,
através da mutualidade, assistência ﬁnanceira aos associados; II - A
formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o
cooperativismo, através da ajuda mútua da economia sistemática e do
uso adequado do crédito; e. III - Praticar, nos termos dos normativos
vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação de recursos,
concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços,
formalização de convênios com outras instituições ﬁnanceiras e
aplicação de recursos no mercado ﬁnanceiro, inclusive depósitos a
prazo com ou sem emissão de certiﬁcado, visando preservar o poder
de compra da moeda e remunerar os recursos.

II - Composição por tipo de operação, e classiﬁcação por nível de risco de acordo com a Resolução CMN nº 2.682 de 21/12/1999:
Nível
Perc. Situação Empréstimos Financiam. Ch.Especial
TOTAL PROVISÕES
TOTAL PROVISÕES
Risco
Tit.Desc.
Adto.Depos. 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
31/12/2015
AA
0%
Normal
0
0
0
0
0
0
0
A
0,50%
Normal
1.946.235 2.359.638
518.872 4.824.745
24.124 6.035.032
30.175
B
1%
Normal
997.820 5.508.566
260.896 6.767.282
67.673 6.098.252
60.983
B
1% Vencidas
0
263.873
122
263.995
2.640
391.088
3.911
C
3%
Normal
1.394.174 1.202.869
216.367 2.813.410
84.402 3.488.504
104.655
C
3% Vencidas
14.543
0
6.880
21.423
643
51.247
1.537
D
10%
Normal
0
0
0
0
0
0
0
D
10% Vencidas
0
0
0
0
0
1.091
109
E
30%
Normal
0
0
0
0
0
0
0
E
30% Vencidas
0
0
0
0
0
0
0
F
50%
Normal
0
0
0
0
0
0
0
F
50% Vencidas
0
0
16.023
16.023
8.012
1.449
724
G
70%
Normal
0
0
0
0
0
0
0
G
70% Vencidas
0
0
0
0
0
8.173
5.721
H
100%
Normal
30.360
0
3.084
33.445
33.445
32.171
32.171
H
100% Vencidas
13.971
3.034
11.509
28.513
28.513
129.889
129.889
TOTAL NORMAL
4.368.588 9.071.073
999.220 14.438.881
209.644 15.653.959
227.984
TOTAL VENCIDAS
28.514
266.907
34.534
329.955
39.808
582.937
141.893
TOTAL GERAL
4.397.102 9.337.980
1.033.754 14.768.836
249.451 16.236.896
369.876
TOTAL PROVISÕES
106.302
108.642
34.507
249.451
369.876
TOTAL LÍQUIDO
4.290.800 9.229.338
999.247 14.519.385
15.867.020
b) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento - operações vincendas (dias) em 31/12/2015
De 31 De 61 De 91 a De 181 a Acima de
Rendas a
Descrição
Até 30
a 60
a 90
180
360
360
Total
apropriar
TOTAL
Cheq Espec Adiant Dep
1.033.754
0
0
0
0
0 1.033.754
0 1.033.754
Empréstimos
210.287 198.618 195.087 543.098 880.134 2.207.849 4.235.073
(2.800) 4.232.273
Financiam.
327.937 324.083 317.996 899.333 1.490.997 5.977.732 9.338.078
(98) 9.337.980
Títulos Descontados
73.737 34.512 32.250
32.104
0
0
172.603
(7.774)
164.830
Total
1.645.715 557.213 545.333 1.474.535 2.371.131 8.185.581 14.779.508
(10.672) 14.768.836
c) Movimentação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa de operações de crédito e outros créditos com 15. Obrigações por Empréstimos e Repasses
características de concessão de crédito:
Não há recursos captados junto a outras instituições ﬁnanceiras para
Descrição
31/12/2016 31/12/2015 repasse aos associados (art. 33, da Resolução CMN nº 3.442, de
Saldo Inicial
(369.876) (404.446) 28/02/07).
Constituições/Reversões no período
(13.555)
(48.465)
16. Obrigações Sociais e Estatutárias
Transferência/Reversões para
Prejuízo no período
133.980
83.035 O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de
Total
(249.451) (369.876) assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da
cooperativa, sendo constituído pelo resultado de 5% das sobras
d) Concentração dos Principais Devedores:
líquidas do exercício, conforme determinação estatutária. A
% Carteira
% Carteira classiﬁcação desses valores em conta de passivo segue determinação
Descrição
31/12/2016
Total 31/12/2015
Total do plano de contas do COSIF.
Maior Devedor
1.011.910
6,85%
891.392
5,49%
Descrição
31/12/2016 31/12/2015
10 Maiores
Devedores
5.149.109
34,86% 6.016.102
37,06% FATES - Fundo de Assist.
Técnica, Educacional e Social
79.220
75.701
50 Maiores
79.220
75.701
Devedores
10.368.184
70,20% 11.606.686
71,49% Total
e) Créditos Baixados Como Prejuízo, Renegociados e
17.
Outras
obrigações
Fiscais
e
Previdenciárias
Recuperados:
31/12/2016 31/12/2015
Descrição
31/12/2016 31/12/2015 Descrição
66
127
Saldo inicial
342.604
291.645 IRPJ / CSLL/ PIS/Coﬁns s/ Ato N. Coop.
Impostos
e
Contribuições
a
Recolher
4.890
3.507
Valor das operações transferidas no período
136.374
83.035
71.542
68.148
Valor das operações recuperadas no período
(1.268)
(32.076) Impostos e Contribuições sobre Salários
Total
477.710
342.604 Demais obrigações
(IRRF s/ Aplic. / IOF s/ Op. Créd.)
30.442
49.654
Total
106.940
121.436
7. Outros Créditos
Valores referentes às importâncias devidas à Cooperativa por pessoas
físicas ou jurídicas domiciliadas no País, inclusive as resultantes do 18. Outras Obrigações - Diversas
Descrição
31/12/2016 31/12/2015
semestre corrente, conforme demonstrado:
343.913
299.647
Descrição
31/12/2016 31/12/2015 Despesas de Pessoal
38.117
32.782
Adiantamentos e Antecipações/Férias
14.500
1.329 Outras Despesas Administrativas
Credores
Diversos
0
2.547
Cheques Devolvidos a Receber
0
470
382.030
334.976
Títulos e Créditos a Receber
0
149 Total
Devedores Diversos - Cotas
Capital Unicred Central
255.735
383.602 19. Outras Obrigações - Diversas - Provisões para Riscos
Total
270.235
385.550 Tributários, Trabalhistas e Fiscais
Considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances
de êxito em determinados questionamentos ﬁscais e trabalhistas em
8. Outros Valores e Bens
que a cooperativa é parte envolvida, foram constituídas as seguintes
Descrição
31/12/2016 31/12/2015 provisões:
Despesas Antecipadas a apropriar
17.175
16.298
31/12/2016 31/12/2015
Total
17.175
16.298 Descrição
Fiscais
221.075
221.075
Trabalhistas
20.000
36.000
9. Investimentos
Total
241.075
257.075
O saldo é representado por aportes de capital e o recebimento de
distribuição de sobras efetuadas pela UNIPRIME Central e outros
20. Instrumentos Financeiros
investimentos, conforme demonstrado:
Descrição
31/12/2016 31/12/2015 Os instrumentos ﬁnanceiros ativos e passivos estão registrados
Cotas de Capital na UNIPRIME CENTRAL 1.145.270 1.145.270 no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios
Investimentos em Obras/Quadros de Arte
8.859
8.859 mencionados nas correspondentes notas explicativas. A administração
Total
1.154.129 1.154.129 não avalia esses instrumentos ﬁnanceiros a valores de mercado
por não ser requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
para entidades de pequeno e médio porte. A Entidade não possui
10. Imobilizado de Uso
contrato de troca de índices (SWAP) ou quaisquer outras operações
Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. envolvendo derivativos.
As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em
taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme abaixo: 21. Patrimônio Líquido
Taxa de
a) Capital social - O capital é representado por cotas no valor nominal
Descrição
Depreciação 31/12/2016 31/12/2015

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas
Brasileiras de Contabilidade, especiﬁcamente aquelas aplicáveis às
entidades cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71, a Lei
Complementar 130/2009, normas e instruções do Banco Central do
Brasil - BACEN.
3. Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração
dessas demonstrações contábeis estão deﬁnidas a seguir: a)
Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários e Relações
Interﬁnanceiras - As disponibilidades, os títulos e valores mobiliários
e as relações interﬁnanceiras são avaliadas pelo custo ou valor de
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas até a data do balanço. Compreendem dinheiro
em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de
alta liquidez. b) Operações de Crédito - As operações de crédito com
cláusula de atualização monetária pós-ﬁxada estão registradas pelo
valor do principal, acrescido dos rendimentos auferidos ou encargos
incorridos, calculados “pro rata temporis”, com base na variação dos
respectivos indexadores pactuados. As operações de crédito com
encargos ﬁnanceiros pós-ﬁxada estão registradas pelo valor de face,
retiﬁcadas por conta correspondente de rendas a apropriar. A provisão
para perdas com as operações de crédito é constituída em montante
julgado suﬁciente pela administração para cobrir eventuais perdas na
realização dos valores a receber, levando-se em consideração a análise
das operações em aberto, as garantias existentes, a capacidade de
pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos especíﬁcos
apresentados em cada operação, contemplando todos os aspectos
determinados na Resolução 2.682/99 do BACEN, que determina a
classiﬁcação das operações por nível de risco. c) Investimentos - Os
investimentos são avaliados ao custo de aquisição. d) Imobilizado
- Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e
outros equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis
de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo de aquisição.
As depreciações e amortizações são calculadas e computadas pelo
método linear de acordo com as taxas descritas na Nota Explicativa n°
10. e) Obrigações por Empréstimos e Repasses - As obrigações por
empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento
dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os
empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto
é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido
(“pro-rata temporis”). f) Ativos e Passivos Contingentes - Os
ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados
em nota explicativa. Os passivos contingentes são provisionados
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas
divulgados em nota explicativa, e os passivos contingentes avaliados
como perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados. g)
Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - Os
demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidas. Os demais passivos são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. h)
Apuração do Resultado - Os ingressos e dispêndios são registrados
de acordo com o regime de competência. As operações de crédito com
taxas pré-ﬁxadas são registradas pelo valor de resgate, e os ingressos
e dispêndios correspondentes ao período futuro são apresentados
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. Os ingressos e
dispêndios de natureza ﬁnanceira são contabilizados pelo critério “prorata temporis” e calculados com base no método exponencial, exceto
aquelas relativas a títulos descontados, que são calculadas com base
no método linear. As operações de crédito com taxas pós-ﬁxadas são
atualizadas até a data do balanço. O ingresso de operações com
títulos e valores mobiliários é reconhecido em base proporcional ao
tempo, levando em consideração o principal em aberto e a taxa efetiva
ao longo do período até o vencimento, quando se determina que esse
ingresso será apropriado à cooperativa. As receitas e despesas são
reconhecidas na demonstração de sobras em conformidade com
o regime de competência. As receitas com prestação de serviços
são reconhecidas na demonstração de sobras ou perdas quando
da prestação de serviços a terceiros, substancialmente serviços
bancários. Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas
operacionais, são proporcionalizados de acordo com os montantes
do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato
não-cooperativo, quando não identiﬁcados com cada atividade. i)
Imposto de Renda e Contribuição Social - O imposto de renda e

José Roberto Madrucci
Diretor Presidente

Luís Eduardo Kuhn Minuci
Diretor Administrativo

Nabil Farid Hassan
Diretor Financeiro

Wilson Roseval Donzelli
Contador - CRC 1SP178139/O-9
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DESCRIÇÃO

Exercício ﬁndo em:

Em R$ 1
Reclassiﬁcado
Exercício 2015

2º Semestre/2016 Exercício 2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras do Exercício
782.736
782.736
929.987
Depreciação
31.595
62.857
61.826
Amortização
1.278
2.623
2.618
Aumento/Redução das Provisões de Crédito
(15.984)
(120.425)
(34.570)
Geração Bruta de Caixa
799.625
727.789
959.861
Variações Ativas
(Aumento)/Redução das Operações de Crédito
1.001.382
1.468.061
1.752.800
(Aumento)/Redução de Outros Créditos
86.103
115.315
189.596
(Aumento)/Redução de Outros Valores e Bens
16.734
(877)
(15.085)
(Aumento)/Redução de Relações Interﬁnanceiras
124.177
Variações Passivas
Aumento/(Redução) dos Depósitos
309.748
(148.460)
(2.087.228)
Aumento/(Redução) de Depósitos a Prazo
(822.262)
10.798.493
4.300.702
Aumento/(Redução) de Outras Obrigações
30.305
20.078
25.265
Aumento/(Redução) de Relações de Interdepend. e Interf.
(318.258)
(176.193)
174.364
Caixa Líquido proveniente/(aplicado) das ativid. operacionais
427.930
12.076.417
4.340.413
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE INVESTIMENTO
(Aumento)/Redução de Imobilizado
(12.710)
(15.721)
(28.836)
Aumento/Redução do Intangível
(1.278)
(2.623)
(2.618)
Caixa líquido proveniente/(aplicado) das ativid. de investimentos
(13.988)
(18.344)
(31.454)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO
Aumento/(Redução) de Capital Social
146.805
205.978
160.790
Constituição de Reservas
208.729
408.729
247.997
Distribuição de Sobras para Cooperados
(520.924)
(929.987)
(527.185)
Caixa líquido proveniente/(aplicado) das ativid. de ﬁnanciamento
(165.390)
(315.280)
(118.398)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
1.048.177
12.470.582
5.150.421
( + ) Saldo Inicial de Disponibilidades
79.928.442
68.506.036
63.355.616
( = ) Saldo Final de Disponibilidades
80.976.619
80.976.619
68.506.036
Aumento/(Redução) do Saldo de Caixa
1.048.177
12.470.582
5.150.421
Notas Explicativas do Exercício Atual
Inicial 2.Sem/16 Final Exerc./16 Final Exerc./2015
Caixa
272.383
229.537
217.371
Bancos Cta. Movto.
505.165
68.282
75.901
Aplic.Financ.Liquidez/Centralização Financeira
79.150.894
80.678.801
68.212.765
Totais
79.928.442
80.976.619
68.506.036
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (VALORES EM R$)
1. Contexto operacional
A UNIPRIME OESTE PAULISTA - COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE PRESIDENTE
PRUDENTE E REGIÃO, CNPJ: 74.220.948/0001-99, é uma
cooperativa de crédito singular, instituição ﬁnanceira não bancária,
fundada em 05 de junho de 1993, ﬁliada desde 14/12/2012 à
CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO

- UNIPRIME CENTRAL, CNPJ: 03.046.391/0001-73. A UNIPRIME
OESTE PAULISTA possui 02 (dois) Postos de Atendimento - PA
nas seguintes localidades: PA PRESIDENTE PRUDENTE (Sede),
CNPJ: 74.220.948/0001-99, Av. Washington Luiz, 105 - Centro
- Pres. Prudente/SP, CEP: 19010-090 e PA OSVALDO CRUZ,
CNPJ: 74.220.948/0003-50, Avenida Presidente Roosevelt, 632 3º andar - sala 33 - Centro - Osvaldo Cruz/SP, CEP: 17700-000. A

do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato
não-cooperativo, quando não identiﬁcados com cada atividade. i)
Imposto de Renda e Contribuição Social - O imposto de renda e
a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado
apurado em operações consideradas como atos não-cooperativos. O
resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento
de tributação.
4. Disponibilidades
Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, o grupo
estava assim composto:
Descrição
31/12/2016 31/12/2015
Caixa
229.536
217.371
Depósitos Bancários
68.282
75.900
Total
297.818
293.271
5. Relações Interﬁnanceiras
Referem-se a depósitos efetuados na centralização ﬁnanceira
da UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA., CNPJ: 03.046.391/0001-73,
conforme determinado no artigo 37º da Resolução CMN nº 3.859.
Descrição
31/12/2016 31/12/2015
Centralização Financeira Uniprime Central
80.678.801 68.212.765
Total
80.678.801 68.212.765
6. Operações de crédito
a) Composição da Carteira com Característica de Concessão de
Crédito em conformidade com o artigo 11 da Resolução CMN
2.682/99 e artigo 3º da Resolução CMN 2.697/00.
I - Distribuição das operações segregadas por tipo de cliente e
atividade econômica:
Descrição
31/12/2016
31/12/2015
Setor Privado
Pessoa Física
11.785.596
13.034.285
Empréstimos
4.108.296
4.145.289
Títulos Descontados
159.612
152.840
Financiamentos
6.631.412
7.844.489
Adiantamentos a Dep.
19.625
19.354
Cheque Especial
866.651
872.314
Pessoa Jurídica
2.983.240
3.202.611
Empréstimos
123.976
102.262
Títulos Descontados
5.218
5.356
Financiamentos
2.706.569
2.986.551
Adiantamentos a Dep.
3.550
2.156
Cheque Especial
143.928
106.285
Total
14.768.836
16.236.896
As atividades econômicas das operações realizadas por pessoas
jurídicas são caracterizadas de acordo com o previsto em estatuto
social.

taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme abaixo:
Taxa de
Descrição
Depreciação 31/12/2016 31/12/2015
Terrenos
190.000
190.000
Ediﬁcações
4%
675.779
675.779
Móveis, Equipamentos e Instalações 10%
314.152
309.797
Equip. Sist. de
Processamento de Dados
20%
433.195
424.509
Sistemas de Comunicação
10%
23.478
20.921
Sistema de Segurança
20%
36.905
34.160
Veículos
20%
43.990
43.990
Total
1.717.499 1.699.156
Depreciação acumulada
(1.145.872) (1.083.016)
Total
571.627
616.140
11. Intangível
Descrição
Outros Ativos Intangíveis
Adquiridos antes 01/10/2013
Outros Ativos Intangíveis
Adquiridos pós 01/10/2013
(-) Amortização Acumulada
Adquirida antes 01/10/2013
(-) Amortização Acumulada
Adquirida pós 01/10/2013
Total

21. Patrimônio Líquido
a) Capital social - O capital é representado por cotas no valor nominal
de R$ 1,00 cada. Não houve aumento do Capital Social com sobras
do exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2015, sendo deliberado pela
Assembleia por distribuição total aos associados. b Reserva para
Contingência - A Cooperativa possui Reserva para Contingência
no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais), constituída e
aprovada pela A.G.O. de 23/02/2010, com a ﬁnalidade de cobrir
possíveis riscos oriundos de furtos/roubos e outras contingências
administrativas/operacionais que possam ocorrer. Possui ainda
Reservas para Contingências Fiscais no montante de R$ 518.731,08
(quinhentos e dezoito mil, setecentos e trinta e um reais e oito
centavos), constituída na A.G.O. de 12/03/2015, no montante de R$
318.731,08 (trezentos e dezoito mil, setecentos e trinta e um reais e
oito centavos) e acrescida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na
de A.G.O. de 24/03/2016.

31/12/2016 31/12/2015

22. Partes Relacionadas
142.112 As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm
autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as
3.158
3.158 atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais
pessoas. As operações são realizadas no contexto das atividades
(140.767) (139.239) operacionais da Cooperativa e de suas atribuições estabelecidas
em regulamentação especíﬁca. As operações com tais partes
(2.055)
(961) relacionadas não são relevantes no contexto global das operações
2.448
5.070 da cooperativa, e caracterizam-se basicamente por transações
ﬁnanceiras em regime normal de operações, com observância
irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central,
12. Depósitos
tais como movimentação de contas correntes, aplicações e resgates
Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo de RDC e operações de crédito. As garantias oferecidas em razão
recebem os encargos ﬁnanceiros contratados. A partir de 01 de das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução
março de 2014 a cooperativa passou a fazer parte do FGCoop e alienação ﬁduciária. Foram realizadas transações com Partes
nacional conforme Resolução 4150/12 e 4284/13 do Banco Central Relacionadas, na forma de: depósito a prazo, cheque especial,
do Brasil que constituiu o fundo com a ﬁnalidade de proteger conta garantida, cheques descontados, empréstimos, dentre outras,
depositantes e investidores das instituições associadas, respeitando à taxa/remuneração relacionada no quadro abaixo: a) Montante das
os limites e condições estabelecidos no seu regulamento, contribuir operações ativas e passivas em 31 de dezembro de 2016:
para a manutenção da estabilidade do Sistema Nacional de Crédito
% Em relação à
Cooperativo e contribuir para a prevenção de crise sistêmica no
Operações de Crédito
Carteira Total
Taxa Média - %
segmento cooperativista.
1.282.401
8,68%
1,64%
%
Em
relação
à
13. Relações Interﬁnanceiras
Aplicações
Carteira Total
Taxa Média - %
Descrição
31/12/2016 31/12/2015
5.909.729
6,94%
1,01%
Cheques e Outros Papéis enviados
0
0
Total
0
0 23. Cooperativa Central de Crédito UNIPRIME CENTRAL CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO
LTDA.
14. Relações Interdependências
A UNIPRIME OESTE PAULISTA, em conjunto com outras
Descrição
31/12/2016 31/12/2015 cooperativas singulares, é ﬁliada à UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL
Ordens de Pagamentos
0
176.193 INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.,
Total
0
176.193 que representa o grupo formado por suas aﬁliadas perante as
142.112

Continua

(1,1) -2- Uniprime Oeste Paulista - 09.02.2017 - Balanço 2016 - OS 650.indd 09/02/2017 15:50:16
Continuação
autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades
privadas. A UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL
DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA., tem por objetivo a
organização em comum e em maior escala dos serviços econômicos
ﬁnanceiros e assistenciais de interesse das ﬁliadas, integrando e
orientando suas atividades, de forma autônoma e independente,
através dos instrumentos previstos na legislação pertinente e
normas exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como facilitando
a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus
objetivos. A UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. mantém ativo e assegura a
todas as singulares os acessos ao sistema STU de gerenciamento
da cooperativa. Para assegurar a consecução de seus objetivos,
cabe a UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA., a coordenação das atividades
de suas ﬁliadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito,
a orientação de suas ﬁliadas, a implantação e implementação de
controles internos voltados para os sistemas que acompanhem
informações econômico-ﬁnanceiras, operacionais e gerenciais, entre
outras. A UNIPRIME OESTE PAULISTA responde solidariamente
pelas obrigações contraídas pela UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL
INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.,
perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes do capital que
subscrever, proporcionalmente à sua participação nessas operações.
24. Garantias
Em 31 de dezembro de 2016, a cooperativa não possui
responsabilidade por coobrigações e riscos em garantias prestadas,
referentes a aval em operações de crédito de seus associados com
instituições ﬁnanceiras oﬁciais.
25. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2016, os seguros contratados são
considerados suﬁcientes pela administração para cobrir eventuais
sinistros relacionados a garantia de valores e bens de propriedade
da cooperativa.
26. Contingências Passivas
As prováveis chances de êxito ou possíveis riscos de perdas em

processos judiciais encontram-se detalhado em relatório apresentado
pela assessoria jurídica na data de 31 de dezembro de 2016,
referente aos processos judiciais em que a cooperativa ﬁgura como
polo passivo. A Uniprime é ré em três processos de perda possível, no
montante de R$ 560.247,53.
Presidente Prudente - SP, 31 de dezembro de 2016.
José Roberto Madrucci
Luis Eduardo Kuhn Minuci
Diretor Presidente
Diretor Administrativo
Nabil Farid Hassan
Diretor Financeiro

Wilson Roseval Donzelli
Contador - CRC 1SP178139/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da
UNIPRIME OESTE PAULISTA - COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE PRESIDENTE
PRUDENTE E REGIÃO - CNPJ: 74.220.948/0001-99 no uso das
atribuições estatutárias, examinamos as demonstrações contábeis
relativas ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2016. Com
base nos exames e veriﬁcações procedidas, nas notas explicativas
integrantes das referidas demonstrações, nas averiguações periódicas
deste Conselho e ainda Relatório de Auditoria externa sobre as
Demonstrações Contábeis, somos de parecer que as mesmas
reﬂetem adequadamente as situações patrimonial e ﬁnanceira da
UNIPRIME OESTE PAULISTA - COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE PRESIDENTE
PRUDENTE E REGIÃO - CNPJ: 74.220.948/0001-99, relativamente
ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2016. Por ﬁm, opinamos por
sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.
Presidente Prudente, SP, 07 de fevereiro de 2017.
João Ricardo Batista Arenales
Coordenador do Conselho Fiscal
Renato Luz Furquim
Conselheiro Efetivo
Ata Baker
Conselheiro Suplente

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Srs.
Conselheiros, Diretores e Associados da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA
DA SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO - UNIPRIME
OESTE PAULISTA
Presidente Prudente - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA
DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO - UNIPRIME OESTE
PAULISTA, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015 e as respectivas demonstrações
dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos
de caixa para os exercícios ﬁndos naquelas datas, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
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 contábeis”. Somos independentes em relação à
entidade, 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
Rogério Marcos da Costa Kodama com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e
Conselheiro Efetivo
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Viviane Gomes Brabo
Responsabilidades da administração e da governança pelas
Conselheiro Suplente

demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações
contábeis de acordo com praticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 contábeis.
Como parte da 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 contábeis, 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.
● Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eﬁcácia dos controles internos da entidade.
● 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 uma incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis 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
Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais
deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos
durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte - MG, 18 de janeiro de 2017.
MÁRIO ORLANDO BAUER
BAUER AUDITORES
Contador Responsável
ASSOCIADOS
CRC RS 017.883/O-T-MG “S” SP
CRC/MG 6427 “S” SP
Fim

