












2019 foi um ano intenso de muito trabalho e resultados positivos. 

Com empenho exemplar da equipe, atingimos as metas estabelecidas e 

em algumas fomos além. Foram mais de 500 ações realizadas e mais de 

três mil cooperados atendidos. 

 

O projeto estruturante Cooper-Ação levou atendimento odontológico e 

oftalmológico para aproximadamente 1200 pessoas. Mais de 1000 kits 

de escovação foram entregues.  

 

Destaque para o Núcleo de Expansão Comercial – NEC – responsável 

pelo escoamento da produção das cooperativas agropecuárias. O NEC 

(Projeto Roça Cooperativa) atendeu cerca de 1500 clientes diretos a 

exemplo de hotéis, restaurantes, além de condomínios residenciais, 

supermercados e outros perfis de consumidores. Dessa forma, 

contribuiu para melhorar a condição de vida de pequenos produtores 

rurais, cujo maior desafio é a venda da produção. 

 

As cooperativas de professores, distribuídas em escolas de cinco 

municípios, tiveram acesso aos projetos “Cooperativa Escolar” e 

“Acordes”. O “Cooperativa Escolar” é um modelo importado de 

Sunchales, província de Santa Fé, na Argentina. O projeto objetivou 

desenvolver e refinar a prática empreendedora cooperativa a partir 

do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio. 

 



Estudantes que participaram do projeto desenvolveram competências 

nas áreas de legislação, contabilidade, comunicação, relações 

interpessoais, administração, precificação e comercialização de um 

objeto pedagógico. Em outubro foi realizado o I Encontro das 

Cooperativas Escolares de Alagoas que reuniu 150 alunos das 

cooperativas educacionais, além de professores, coordenadores e 

dirigentes. 

 

O projeto “Acordes”, programa de formação musical em parceria com a 

Cooperativa de Músicos da Orquestra Filarmônica de Alagoas (Cofia), 

ensinou canto, instrumentos de sopro e cordas para estudantes dos 

ensinos fundamental e médio das cinco unidades escolares. Cada 

escola foi contemplada com 20 flautas e 10 estantes de partitura. 

 

Outro marco no cooperativismo alagoano foi o “Dia C” em parceria com 

a Coopeapis (Cooperativa dos Produtores de Mel, Insumos e Produtos 

da Agricultura Familiar). A celebração ofertou atendimento 

odontológico e de enfermagem para a comunidade do Piau, na cidade de 

Piranhas. 400 procedimentos odontológicos foram realizados, além de 

serviços de enfermagem e atividades lúdicas para crianças. 

 

Formações como cursos e oficinas foram oferecidas às cooperativas 

registradas ao Sistema OCB/AL. Missões técnicas nacionais e 

internacionais também foram realizadas para cooperativas de variados 

ramos como crédito, saúde e transporte.   

 

 

 



Juntos somos mais fortes! 

Marcos Rocha 

Presidente do Sistema OCB 

Alagoas 

 

 

Implementamos no programa de formação o tema “Cultura para 

Integridade” com aulas ministradas pela professora doutora Inez 

Borges, detentora de vasto conhecimento em educação clássica e que 

vem contribuindo com o desenvolvimento educacional de estudantes, 

professores, cooperados e colaboradores. 

  

Em relação aos funcionários do Sistema OCB/AL, investimos em 

capacitação por meio de cursos, congressos, missões técnicas, 

oficinas, intercâmbios. Compreendemos que capacitação é sinônimo de 

crescimento e estamos colhendo frutos.  

 

O nosso trabalho não para e em 2020, diante dos desafios impostos, 

seguimos firmes para continuarmos com projetos e ofertarmos mais 

oportunidades às cooperativas do Estado de Alagoas. Assim, 

contribuímos com o fortalecimento do cooperativismo, que tem um 

grande potencial e importância socioeconômica no Brasil e no mundo. 
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MONITORAMENTO        FORMAÇÃO PROMOÇÃO 

58 405 48 

290 8484 1538 

EVENTOS 

PARTICIPANTE

S 



MÉDICO DENTISTA OFTALMOLOGISTA 



































- Programa de Orientação Cooperativista (POC)  

- Programa de Acompanhamento de Gestão Cooperativista 

(PAGC) 

- Programa Aprendiz Cooperativo 

- Bolsa de Qualificação 

- Oficinas Profissionalizantes  

- Curso de Informática  

- Visitas/Missões Técnicas  

- Projeto Cooper-Ação  

- I Encontro das Cooperativas Agropecuárias de Alagoas  



Oficina Profissionalizante para 

a Cafisa sobre “Cuidados 

Diários com Aves” com a 

zootecnista Francisca França 

Curso de Informática para 

cooperados e familiares da 

Coopeapis 



Missão Técnica à cidade 

de Areia-PB para conhecer 

empreendimentos 

inovadores 

 

Missão Técnica à 

Paraíba para realizar 

intercooperação com 

duas cooperativas 



Projeto Cooper-Ação 

com atendimento 

odontológico na 

Coopeapis 

I Encontro das Cooperativas 

Agropecuárias de Alagoas 



- Programa de Acompanhamento de Gestão Cooperativista (PAGC) 

- Oficinas Profissionalizantes 



-  Programa de Acompanhamento de Gestão Cooperativista (PAGC) 

- Curso de Formação para Conselheiros 

- Oficinas Profissionalizantes  

- Missão Técnica para Alemanha  

- Ação Cooperativista 

Curso de Gestão em 

Cooperativas de Crédito – 

Coplan 

Missão Técnica para a 

cidade de Montaubaur -

Alemanha para conhecer 

projetos da Academia das 

Cooperativas da Alemanha 

(ADG) 
*Representantes de cooperativas dos ramos de Bens e Serviços e Transporte também participaram 

da missão. 



-  Programa de Orientação Cooperativista (POC)  

-  Programa de Acompanhamento de Gestão Cooperativista 

(PAGC) 

- Curso de Formação para Conselheiros  

- Oficinas Profissionalizantes  

- Curso de Informática  

- Curso Básico de Cooperativismo  

- Conexão Oficina Profissionalizante 

- Projeto Cooper-Ação  

- Ação Cooperativista 

- III Encontro das Cooperativas Educacionais de Alagoas  

- I Encontro das Cooperativas Escolares de Alagoas  



Curso para formação de 

Conselheiros Fiscais na 

Comtal 

Curso de formação para 

cooperativas educacionais 

sobre “Cultura para 

Integridade” com a 

professora Inez Borges 



Curso de ITIL (Information 

Technology Infrastructure 

Library) para Macrocoop 

 

Curso sobre 

Cooperativismo para 

Macrocoop 



Projeto Cultural 

Literarte realizado 

pela Coopex  

Missão Técnica para 

Sunchales (Argentina) para 

conhecer cooperativas 

escolares 



III Encontro das 

Cooperativas 

Educacionais de 

Alagoas 

Palestra sobre 

Saúde Bucal para 

Cooplum 

I Encontro das 

Cooperativas 

Escolares de Alagoas 



-  Programa de Orientação Cooperativista (POC)  

-  Programa de Acompanhamento de Gestão Cooperativista 

(PAGC) 

- Curso de Formação para Conselheiros  

- Oficinas Profissionalizantes 

- Visitas/Missões Técnicas 

- Projeto Cooper-Ação  

Aplicação de 

PAGC para 

Uniodonto 

Arapiraca 

Curso para formação 

de Conselheiros para 

Uniodonto Maceió 



Curso sobre 

Cooperativismo para 

Santacoop 

Missão Técnica para 

Fisiocoop com o 

objetivo de conhecer 

a Cooperativa dos 

Fisioterapeutas da 

Bahia 



- Programa de Acompanhamento de Gestão 

Cooperativista (PAGC)  

- Oficinas Profissionalizantes 

- Visitas/Missões Técnicas  

- Projeto Cooper-Ação  

PAGC para 

Coopetransca

l 

Oficina de 

Gestão 

Financeira para 

Coopetranscal 





 

 Em 2019 foram realizados 25 atendimentos do 

Programa de Orientação Cooperativista com 

uma carga horária de 57 horas. 

 

 Quatro Cursos Básicos de Cooperativismo 

foram realizados para três cooperativas: 

Macrocoop, Coopema e Coopex (Paulo Afonso – 

BA e Piranhas -AL) 

 

 Programa Aprendiz Cooperativo: foram 

realizados 16 eventos com carga horária de 

888 horas para as cooperativas Coopervales 

e Pindorama.  



 Seis cursos para formação de conselheiros 

foram realizados com a carga horária de 40 

horas. Uniodonto Maceió, Santacoop, 

Saudecred, Fisiocoop e Comtal foram as 

cooperativas que receberam as formações. 

 

 Quatro cursos de informática foram 

realizados para as cooperativas Coopeapis, 

Bibliocoop, Coopertal e Macrocoop.  

 

 Em 2019 foram realizadas três missões 

técnicas 



Promover a Profissionalização  
da Gestão Cooperativista 

 Missões Técnicas 

 

07/07 a 10/07 – Coopetranscal visita 

cooperativas em Santa Catarina 

 

Objetivo: Intercooperação com cooperativas de 

transporte de carga  

14/09 a 22/09 – Cooperados alagoanos visitam a 

Academia das Cooperativas da Alemanha (ADG). 

 

Objetivo: Conhecer os projetos da Academia das 

Cooperativas da Alemanha (ADG) na cidade de 

Montabaur.  

 

Participantes: representantes de cooperativas 

dos ramos da Saúde, de Crédito e Produção de 

Bens e Serviços. 



Promover a Profissionalização  
da Gestão Cooperativista 

18/12 a 21/12 – Visita da Fisiocoop à Unifisio-

Salvador   

 

Objetivo: Intercooperação com a Cooperativa dos 

Fisioterapeutas da Bahia 

 

 

 Em 2019 foram realizadas 89 oficinas 

profissionalizantes com uma carga horária total 

de 3589 horas. 

 

 89 oficinas profissionalizantes do Projeto Roça 

Cooperativa foram realizadas em 2019 com uma 

carga horária de 8750 horas.  



Dentro desse objetivo, temos o Núcleo de Expansão 

Cooperativista (NEC) que coordena o projeto Roça 

Cooperativa. Durante todo ano foram realizadas 

oficinas com a finalidade de investir na qualidade 

dos produtos das cooperativas inseridas. 

 

 

Em 2019, cerca de 1500 clientes diretos (hotéis, 

restaurantes, feiras semanais, lojas de produtos 

agroecológicos e supermercados) foram atendidos pelo 

Roça Cooperativa durante 47 semanas. 

 



Também foram realizadas oficinas nas cooperativas 

parceiras com profissionais cadastrados no Sescoop 

em diversas áreas como Nutrição, Zootecnia, 

Veterinária e Agronomia. 

 

As cooperativas inseridas no projeto participaram 

em torno de  10 vezes da Feira de Produtos 

Agroecológicos do Tribunal de Justiça de Alagoas, 

na Praça Deodoro, Centro de Maceió.  

 

De 8 a 11 de agosto o Roça Cooperativa esteve 

presente no Festival Sabores de Alagoas com um 

estande onde comercializou produtos das 

cooperativas parceiras. 

 

De 24 a 25 de setembro o Roça participou do 27º 

Agrinordeste – maior evento indoor de agronegócios 

do Norte/Nordeste. O Projeto expôs produtos da 

Coopeapis, Coopdelmi e Coopeagro.  

 





• CAFISA – Cooperativa dos Agricultores Familiares do 

Sertão de Alagoas (Povoado Pacu – Pão de Açúcar) 

• CASF-CHÃ – Cooperativa Agropecuária São Félix Chã 

Preta LTDA  (Chã Preta) 

• COOPAAL – Cooperativa Agropecuária de Alagoas 

(Flexeiras) 

• COOPAFAS – Cooperativa dos Avicultores e Agricultores 

Familiares do Sertão Alagoano (Santana do Ipanema) 

• COOPEAGRE- Cooperativa dos Produtores e Agricultores 

do Agreste (Arapiraca)  

• COOPEAGRO – Cooperativa de Pequenos Agricultores 

Organizados (Maragogi) 

• COOPEAPIS – Cooperativa dos Produtores de Mel, Insumos 

e Produtos da Agricultura Familiar (Povoado Piau – 

Piranhas) 

• COOPDELMI – Cooperativa de Produtores de Derivados de 

Leite de Major Izidoro e Região (Major Izidoro) 

• COOPMATA* - Cooperativa dos Produtores Rurais da Zona 

da Mata Alagoas (Murici) 

COOPERATIVAS PARCEIRAS EM 2019 

*Só participou do projeto de março a maio de 2019.  



VALORES/MÊS - ACUMULADO ANO  

 



 58 oficinas profissionalizantes do Projeto Conexão 

foram realizadas no ano passado. A carga horária 

foi de 1826 horas.  Exemplo: Projeto Acordes. 

Promover a Profissionalização  
da Gestão Cooperativista 



No dia 1º de agosto foi lançado o Projeto Acordes 

pela Cooperativa de Músicos da Filarmônica de Alagoas 

(Cofia) em parceria com o Sistema OCB Alagoas. O 

objetivo é oferecer musicalização nas escolas, o que 

ajuda no desenvolvimento dos estudantes. 

 

100 flautas doces e 50 estantes de partituras foram 

entregues por meio de termos de cessão de uso as 

cinco unidades educacionais das cooperativas.  

 

O Projeto foi lançado inicialmente na Cooperativa 

Educacional de Maceió (Coopema/ Colégio São Lucas), 

logo depois nas demais cooperativas: Copemcs (Colégio 

Inovar/Atalaia), Coopepe (Colégio Leonor Gonçalves 

Peixoto/Penedo), Coopex (Escola Convivendo/Piranhas e 

Colégio Boa Ideia/Paulo Afonso-BA). 

 

No 2º semestre foram realizadas 196 aulas de flauta 

doce para 89 alunos de cooperativas educacionais 

 







 Em 2019 foram realizados 126 eventos do 

programa Bolsa de Qualificação com carga 

horária de 540 horas para cooperativa 

Pindorama.  



 No ano passado foram realizados 32 cursos 

do Programa de Acompanhamento de Gestão 

Cooperativista (PAGC) com uma carga horária 

de 256 horas.  



 Em 2019, o projeto estruturante Cooper-Ação foi 

iniciado no dia seis de abril na cooperativa Casf-Chã.  

 

 O objetivo foi atender cooperativas registradas no 

Sistema OCB e oferecer atendimentos odontológicos e 

oftalmológicos para 1207 pessoas.  

 

 Foram 44 eventos do projeto e a carga horária foi de 

251 horas. 

 

 Além da Casf-Chã, foram beneficiadas mais oito 

cooperativas. São elas: Coopsano, Coopeapis, Coopex, 

Coopemcs, Coopepe, Coopetranscal, Teletaxi, Coopertal. 

 

 Durantes as ações odontológicas foram entregues 1033 

kits de escovação. 





 Em 2019, o Sistema OCB Alagoas apoiou a Meia 

Maratona Coop, realizada pelo Sicredi e que 

ocorreu no dia 1º de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste objetivo também se encontra o projeto 

nacional DIA DE COOPERAR – “DIA C” 



 O “Dia C” é um movimento nacional de estímulo às 

iniciativas voluntárias, diferenciadas, 

contínuas e transformadoras que são realizadas 

por cooperativas com o apoio do Sistema OCB e 

unidades estaduais. O Dia de Cooperar faz parte 

da agenda estratégica do cooperativismo 

brasileiro.  

 

 O “Dia C” nasceu em 2009 como um projeto 

inovador realizado pelo Sistema OCEMG (unidade 

estadual em Minas Gerais). A ideia ganhou 

simpatia de diversas cooperativas que passaram a 

desenvolver o projeto anualmente. No ano 

seguinte, o Dia de Cooperar já estava sendo 

realizado em todas as regiões do país. 

 

 Uma década depois da criação, o Dia de Cooperar 

já soma grandes números. Todos os anos cerca de 

1500 cooperativas beneficiam dois milhões de 

pessoas por meio do trabalho de 120 mil 

voluntários. 

 



 
 

 Em Alagoas o projeto começou em 2013. No ano 

passado, o Sistema OCB/AL realizou o “Dia C” no 

povoado do Piau, em Piranhas, Sertão do Estado. A 

comunidade recebeu atendimento odontológico e de 

enfermagem. Cerca de 400 procedimentos 

odontológicos foram realizados. Além disso, foram 

realizadas atividades lúdicas como recreação para 

crianças e apresentação de banda de fanfarra de 

cooperativas educacionais. 

 

 Foi mais uma missão cumprida para colocar em 

prática o sétimo princípio do cooperativismo: 

Interesse pela Comunidade, estimulando o 

trabalho voluntário para realizar boas ações.  







 Em 2019 foram realizadas 10 aprendizagens 

organizacionais voltadas para os colaboradores 

do Sistema OCB Alagoas. A carga horária foi de 

44 horas.  

 

 Os colaboradores do Sistema OCB participaram de 

diversas formações específicas em suas áreas de 

atuação. Além de formações, participaram de 

encontros, congressos, visitas técnicas, 

seminários, oficinas e feiras.  









 A Assessoria de Comunicação tem como objetivo 

divulgar as ações do Sistema OCB/AL, além de 

fazer a comunicação interna e dá um suporte às 

cooperativas registradas.  

 

 Em 2019 foi realizada uma série de projetos onde 

houve cobertura total da comunicação por meio 

dos canais adequados (site, redes sociais e 

Youtube), além do trabalho de assessoria de 

imprensa (envio de releases/sugestões de pauta 

por e-mail marketing) e todo atendimento 

necessário a veículos de comunicação. 





(www.ocb-al.coop.br) 

 

• O endereço eletrônico foi criado em outubro de 2017.  

 

• O site tem várias abas informativas sobre a 

instituição e segue a Lei de Acesso à Informação 

(Transparência). 

 

• Além disso, tem um canal de notícias que é atualizado 

semanalmente.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  
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Instagram  

 

• A página do Instagram (@sistemaocbal) foi criada 

em 2019.  

 

• Ela contém informações sobre o funcionamento da 

instituição, além de outras ações como cards com 

datas comemorativas e dicas de filmes e livros 

relacionados ao cooperativismo.  

 

• São realizados posts quase que diários no Feed e 

Stories.  

 

• Hoje a página soma 1348 seguidores e está sendo 

feito um trabalho para ampliar o alcance. 

 

• Além da página do Sistema OCB Alagoas, a 

Assessoria também administra a página do projeto 

Roça Cooperativa com atualizações sobre produtos 

do campo e cooperativas parceiras. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  



Facebook 

 

• A página/perfil no 

Facebook foi criada em 

2014. Em 2015 eram 508 

seguidores e hoje há 

1527 

curtidas/seguidores. O 

conteúdo é o mesmo do 

Instagram. 

 

• Vale ressaltar que o 

tráfego nas mídias 

digitais é apenas 

orgânico, ou seja, sem 

impulsionamento por meio 

de pagamento.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  



Youtube 

 

• O canal do Youtube do Sistema OCB Alagoas foi criado em 

2015. No ano passado o canal não foi muito utilizado, 

pois o foco foi voltado para as redes sociais. Em 2020 

houve o lançamento de um novo canal com todos os vídeos 

produzidos em 2019, além das produções dos anos 

anteriores. 

 

• No 2º semestre de 2019, o Sistema OCB Alagoas começou a 

investir na produção de vídeos como os quadros: “É da 

Roça” e “Sou Coop”: 

 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  



 Em 2019, a Assessoria Jurídica da OCB Alagoas 

emitiu 55 pareceres jurídicos às cooperativas 

registradas no Sistema OCB/AL  















Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

1. Apresentação  
  
O Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado de Alagoas OCB/AL, Entidade Sindical 

Patronal, teve seu registro publicado no D.O.U. 

em: 20/07/2001, por meio do processo nº 

46000.009763/00, passando a ser o órgão de 

representação sindical das cooperativas 

Alagoanas. A sua missão é coordenar e defender os 

interesses da categoria junto a quaisquer 

entidades públicas ou privadas e a prestação de 

serviços as mesmas.  



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

2. Apresentação das Demonstrações 

Contábeis 
  
As demonstrações contábeis foram elaboradas em 

conformidade com as normas e princípios contábeis 

e adaptadas às atividades da organização, 

atendendo os pronunciamentos, orientações e as 

interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC e a Lei 

11.638/2007, alterada pela Medida Provisória n. 

449/2008, essa transformada em Lei 11.941/2009. 

 

As mudanças na Lei das Sociedades por ações não 

trouxeram ajustes significativos no 

patrimônio/resultado da Companhia, considerando a 

extensão e complexidade das alterações promovidas 

pela referida Lei. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

 

3. Apuração do Resultado 

 
É adotado o regime de competência para as 

despesas e as receitas conforme a lei 6404/76 e 

suas alterações, bem como a Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT (lei 5.452 de 01/05/1943) no 

Art. 550 § 5º. Exceto a receita de Contribuição 

Sindical que vem sendo adotado Regime de Caixa, 

aprovado em reunião em ata de Diretoria. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

 

4. Imobilizado 

 
É demonstrado pelo custo de aquisição ou 

construção, de acordo com a Lei 6.404/76 e suas 

alterações - Lei 1.598/77 e Lei 9.249/95 - menos 

depreciação acumulada, que foram calculadas pelo 

método linear com base em taxas anuais de 

depreciação em consideração à vida útil econômica 

dos bens. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

 

5. Ajuste de Valor Presente – 

Pronunciamento Técnico CPC n. 

12 

 
A administração concluiu que os efeitos de 

eventuais ajustes a valor presente sobre os 

ativos e passivos circulantes não são 

relevantes. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

 

6. Provisões de 1/3 de Férias e 

Encargos  

e 13º Salário e Encargos 

 
Em 2018 foi apropriado mensalmente a provisão de 

1/3 de férias e encargos sobre as férias e a 

provisão de 13º salário e encargos. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

7. Caixa e Equivalentes de 

Caixa 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Bancos 29.963 2.098 

Aplicações financeiras  79.347 172.102 

 
Total 109.310 174.200 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

8. Créditos e Valores a Receber 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Adiantamentos a empregados  12.905 7.930 

Contribuição Cooperativista 1.196.404 830.303 

Taxa de Manutenção 251.900 206.150 

Contribuição Confederativa 132.436 - 

(-) Perdas Estimadas Créd. Liq. Duvidosa (148.759) (94.902) 

Outros Valores a Receber (a) 4.843 3.780 

  
 Total 

 
1.449.725 

 
953.261 

Montante referente a adiantamento a terceiros, OCB nacional devedor e 

Sescoop/AL devedor. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

9. Créditos Tributários 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

 
INSS a Recuperar (a) 

 
465   

PIS e COFINS a Recuperar (b) 11 26 

 
Total 475 26 

a) INSS a Recuperar: referente a INSS retido e pago indevidamente. PER/DCOMP 

04200.40247.050919.1.2.16-5760. 

 

b) PIS a Recuperar: referente a PIS pago em duplicidade. PER/DCOMP 

01509.84611.280619.1.2.04-3020. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

10. Imobilizado 

Descrição        Taxas anuais de Dep. %     2019 

  Custo Depreciado Líquido 

Móveis e utensílios 10% 42.680 (42.680) - 

Máquinas e equipamentos 10% 1.910 (334) 1.576 

Equipamentos de informática 20% 21.530 (15.608) 5.922 

 
Total do imobilizado   

 
66.120 

 
(58.622) 

 
7.498 

Os ativos encontram-se registrados pelo custo de aquisição e vem sendo depreciados de 

acordo com a vida útil definida em laudo baseado em estudo realizado internamente para 

levantamento da expectativa do período de retorno econômico do bem em conformidade com 

o pronunciamento CPC PME. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

11. Contas a Pagar 

São obrigações componentes dos compromissos assumidos por conta das aquisições de 

bens e serviços para manutenção das atividades-fim e meio do OCB AL com vencimento 

médio de 30 dias e o montante repassado à OCB Nacional das Contribuições 

Cooperativista e Confederativa, cuja posição, nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2019 e de 2018, está descrita a seguir: 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Fornecedores 47.843 8.065 

Contribuições a Repassar para o Nacional 441.737 298.319 

 
Total 489.579 306.384 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

12. Salários, encargos sociais e impostos a 

pagar 
Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de 

pagamento dos funcionários e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de 

serviços. 

Encargos, consignações e impostos sobre folha de 
pagamento (a) 16.026 12.671 

Impostos  retidos de terceiros 9 389 

Total 16.035 13.060 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

13. Provisões Trabalhistas e Encargos 

Previdenciários 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Provisão de Férias 26.799 25.045 

Provisão de INSS sobre férias 6.347 5.936 

Provisão de FGTS sobre férias 2.142 2.004 

Provisão de PIS sobre férias 268 250 

 
Total 35.536 33.325 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

14. Provisão de Contingência 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Provisão para Ações Trabalhistas 1.957 1.957 

Total 1.957 1.957 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

15. Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido é composto substancialmente de superávits 

acumulados. 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Patrimônio Social 1.041.575 796.786 

 
Total 1.041.575 796.786 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

16. Receita Operacional 

O patrimônio líquido é composto substancialmente de superávits 

acumulados. 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Contribuição Confederativa 107.566 - 

Contribuição Cooperativista 467.837 381.848 

Contribuição Sindical 30.033 16.662 

Taxas Regulamentares 110.498 97.080 

Prestação de Serviços 53.200 69.120 

Outras Receitas Operacionais 274.174 251.630 

Total 1.043.308 816.340 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

17. Pessoal, encargos e benefícios sociais 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Salários e Proventos 235.092 228.375 

Férias 27.308 26.978 

13º  salário 20.689 20.003 

Encargos Sociais 35.000 87.039 

Benefícios 36.747 35.634 

Diárias  8.562 2.769 

Cédulas de Presença 8.800   

 
Total 372.198 400.799 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

18. Despesas Administrativas  

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

Despesas Administrativas (a) 209.232 216.391 

Despesas com Prestação de Serviços (b) 207.112 138.582 

Total 416.344 354.973 

a) Despesas Administrativas: são despesas necessárias para o funcionamento desta 

OCB, como despesa com energia, água, internet, telefone, materiais de 

expediente, depreciação, entre outros. 

 

b) Despesa com Prestação de Serviços: são despesas voltadas aos serviços tomados 

pela OCB, tais como assessoria jurídica e contábil, serviços dos instrutores e 

palestrantes, serviço de manutenção de softwares, entre outros. 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

19. Despesas Tributárias 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

I.P.T.U 2.664 2.453 

I.O.F 107 7 

IRRF S/ Aplicação Financeira 1.450 8516 

I.S.S 2.665 3.456 

Outras taxas 406 643 

 
Total 7.292 15.075 



Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

20. Resultado Financeiro Líquido 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 

  
Receitas financeiras 

  
Receitas de aplicações financeiras 

  
8.321 

  
6.518 

  
16.485 

  
15.387 

Juros 1.803 1.098 

  
Despesas financeiras 

  
Despesas bancárias 

  

  
(11.006) 

  
(11.006) 

  
(9.351) 

  
(9.351) 

 
Resultado financeiro 

 
(2.685) 

 
7.133 



No dia 09 de março de 2020, o Conselho Federal de 

Contabilidade emitiu alerta sobre os impactos nas 

demonstrações contábeis e outros temas relacionados à 

contabilidade, da pandemia do Coronavírus. 

 

Na data de emissão destas Demonstrações Contábeis, a 

Entidade não vislumbra riscos à continuidade de seus 

negócios tampouco às estimativas e julgamentos contábeis. 

 

Não é possível neste momento mensurar ou antecipar os 

eventuais impactos futuros decorrentes de uma pandemia da 

COVID-19. Estima-se apenas, no limite extremo, que serviços 

de atendimento ao público poderão provocar impactos nas 

operações, porém sem possibilidade de se avaliar seus 

respectivos reflexos financeiros. 

  

Internamente, a entidade vem adotando medidas de precaução 

para evitar a disseminação do vírus. Até a emissão destas 

demonstrações, as ações tomadas não afetam ou comprometem 

as operações. 

 

  



Diante da pandemia estabelecida pela COVID-19, o Governo Federal publicou 

em 31 de março de 2020 a Medida Provisória 932 que estabelece, 

excepcionalmente até 30 de junho de 2020, a redução das alíquotas das 

contribuições aos serviços sociais autônomos e ajuste na alíquota de 

retribuição. A redução prevista pela Medida Provisória reduziu a alíquota 

de 2,5% para 1,25% em relação as contribuições para o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e alterou de 3,5% para 7% em 

relação à retribuição do montante arrecadado.  

  

O Governo Federal também publicou a Medida Provisória 936 de 1º de abril 

de 2020, no qual prevê, para os próximos 90 dias, a redução da jornada de 

trabalho e a suspensão temporária do contrato de trabalho. A adoção desta 

medida reduzirá as bases de cálculo das empresas para aplicação das 

alíquotas correspondentes às contribuições para os serviços sociais 

autônomos. 

 

Considerando o atual cenário, a entidade não tem condições neste momento 

de mensurar ou antecipar os eventuais impactos futuros decorrentes da 

Medida Provisória 932 de 31 de março de 2020 e da Medida Provisória 936 

de 1º abril de 2020, estimando apenas, no limite extremo, que os serviços 

de atendimento ao público poderão provocar impactos nas operações, porém 

sem a possibilidade de se avaliar seus respectivos reflexos financeiros, 

desta forma não nos permitindo mensurar em valores os efeitos das Medidas 

Provisórias publicadas pelo Governo Federal. 

 

A Entidade seguirá observando atentamente o desenvolvimento desta 

situação 

  



Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato e Organização 

das Cooperativas Brasileiras do Estado de Alagoas – OCB/AL, 

abaixo subscritos, tendo examinado toda documentação 

referente ao exercício de 2019 desta instituição, 

constatando sua regularidade, dão por aprovadas sem 

ressalvas as contas desse exercício, recomendamos sua 

aprovação pela Assembleia Geral. 

 

Maceió, 21 de janeiro de 2020. 

ADILMA TAVARES DE ARAÚJO 

Conselheira Fiscal Suplente 

JOSÉ SÉRGIO SILVA MORAIS 

Conselheiro Fiscal Efetivo 

SÔNIA MARIA MARTINS SARAIVA LEÃO 

Conselheira Fiscal Efetivo 



 

 

 

Cooper-Ação  

 

 20 palestras preventivas à saúde bucal e escovação 

 20   atendimentos odontológicos 

 03   atendimentos  de   enfermagem 

 03 atendimentos de clínico-geral 

 Meia Maratona Coop. 

 



 

Desenvolvimento de Competências 

 
 36 Reuniões de alinhamento  

 22 capacitações e/ou treinamentos 

 06 Rodas de Conversas 

 33 de ações de estimulador cooperativo 

 03 missões técnicas 

 10 rodas de leituras 

 02 ações de pós-graduação. 



 

Promoção Social 

 
 Ação do Dia de Cooperar 

Projeto Roça Cooperativa  

 
 40 formações profissionais 

 48 reuniões de alinhamentos para contribuir na 

logística dos produtos 

 01 seminário 

 01 missão técnica 

 Montar sistema fechado para cultivo de peixes. 



Obrigado

! 


