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1 - Apresentação 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Alagoas 

(SESCOOP/AL) integra o Sistema OCB Alagoas que também é formado pelo Sindicato e 

Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado de Alagoas (OCB/AL). 

  

A OCB/AL promove a eficiência de suas cooperativas filiadas por meio de assistência 

profissional em algumas áreas e investe na divulgação da doutrina cooperativista, 

incentivando a criação de sociedades cooperativas de diversas modalidades.  

 

O SESCOOP/AL integra o Sistema “S” e organiza e executa o ensino de formação 

profissional, acompanhando e orientando as gestões cooperativistas e promovendo 

socialmente as pessoas que trabalham em cooperativas, familiares e comunidades onde estão 

inseridos. O objetivo é estimular os crescimentos social e econômico.  

 

As sociedades cooperativas de variados ramos econômicos têm recebido atendimento 

constante e mantém contato permanente com nossos diversos públicos, além de buscarem 

diariamente cumprir o papel de contribuir para a melhoria do sistema cooperativista em 

Alagoas com espírito de união e luta estratégica, valorizando a necessidade de garantir a 

igualdade de oportunidades.  

 

Este Relatório de Gestão está estruturado em nove capítulos, descritos no Sumário, incluindo 

Apêndices. Como parte integrante da prestação de contas, tem como anexos banco de dados 

que discrimina licitações e contratos; valores das transferências realizadas; receitas; despesas; 

e remunerações pagas aos empregados no exercício de 2019. 

  

O documento evidencia os princípios e os valores que conduzem a atuação do SESCOOP/AL, 

bem como suas estratégias e compromissos perante seus diversos públicos de relacionamento.  

 

Em 2019, o SESCOOP/AL dedicou-se à realização das metas estabelecidas no Plano Anual 

de Trabalho (PAT), alcançando as metas com redução dos custos. Já no campo das atividades 

finalísticas, formação profissional, promoção social e monitoramento, destaca-se que foram 

atendidas mais cooperativas e, consequentemente, mais famílias associadas em relação a anos 

anteriores.
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2 - Visão geral da unidade prestadora de contas 

2.1 - Identificação da unidade 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de 

Alagoas – SESCOOP/AL 

 
Quadro 01 – Identificação da Unidade 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

Identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.387.606/0001-70 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 

anteriormente 

Código CNAE: 8599-6/99 

Contatos 

Telefone: (82) 2122-9494 

Endereço postal: Avenida Governador Lamenha Filho, 1880, Feitosa, CEP 57.043-600, Maceió, Alagoas 

Endereço eletrônico: comunicacao@ocb-al.coop.br 

Página na internet: http://ocb-al.coop.br/ 

Fonte: SESCOOP/AL 
 

 

A relação dos administradores da entidade foi dividida em categorias (diretoria, conselho 

deliberativo, conselho fiscal, gerências e assessorias) e consta no capítulo de “apêndices” no 

quadro n° 02. 
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Figura 01 – Organograma Funcional do SESCOOP/AL 

Organograma Funcional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SESCOOP/AL 
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2.2 - Finalidade e competências institucionais 

• Finalidade: O SESCOOP foi estabelecido como parte da Medida Provisória nº 1.715, de 3 

de setembro de 1998, com o objetivo de organizar, gerenciar e conduzir treinamento 

vocacional, desenvolvimento e promoção social dos trabalhadores e membros das 

cooperativas em todo o país  (Art. 7º).  

• Competências institucionais: As competências do SESCOOP foram estabelecidas no 

Decreto nº 3.017, de 6 de abril de 1999. São elas:  

I - Organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social 

dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;  

II - Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, 

conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das 

Cooperativas Brasileiras – OCB.  

III - Para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros próprios ou 

atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados. 

Quadro 03 – Missão, Futuro e Valores do SESCOOP/AL 

Missão Visão de futuro Valores 

Promover a cultura 

cooperativista e o 

aperfeiçoamento da 

gestão para o 

desenvolvimento das 

cooperativas alagoanas 

Em 2025, o 

cooperativismo será 

reconhecido pela 

sociedade por sua 

competitividade, 

integridade e capacidade 

de promover a felicidade 

dos cooperados 

Fidelidade aos princípios e à doutrina cooperativista 

 

Desenvolvimento e valorização das pessoas 

Respeito à diversidade 

 

Compromisso com a inovação e resultados 

 

Transparência e austeridade 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

Quadro 04 – Normas da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

                                    Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Medida Provisória 1.715, de 3 de 

setembro de 1998 e suas reedições  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1715.htm 

 

Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999 http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

Regimento Interno http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

Regulamento de Licitações e 

Contratos – Resoluções nº 850 e 

860/2012 

http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

 

Outros documentos http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

Planejamento estratégico Não há conteúdo a declarar 

Indicadores de desempenho 

utilizados na gestão 

Não há conteúdo a declarar 

Organograma http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

 

Macroprocessos finalísticos http://ocb-al.coop.br/transparencia 

Mapa estratégico https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrat

egico/mapa_estrategico_sescoop_2015_2020.pdf 

 

Fonte: SESCOOP/AL 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1715.htm
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos
http://ocb-al.coop.br/transparencia
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_estrategico_sescoop_2015_2020.pdf
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_estrategico_sescoop_2015_2020.pdf
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2.3 - Ambiente de atuação 
 

 

O SESCOOP Alagoas segue um Plano Estratégico (2015-2020) inserido no contexto de um 

planejamento corporativo, guiado pela Unidade Nacional. Como Unidade Estadual, realiza 

suas ações levando em consideração estratégias institucionais e realidades locais onde está 

inserida.  

 

A unidade estadual de Alagoas trabalha de acordo com o que é definido neste planejamento 

que tem metas a serem cumpridas. Em 2019, os objetivos estabelecidos foram alcançados 

como colocar em prática projetos estruturantes e oficinas profissionalizantes.  

 

Atividades em todos os ramos do cooperativismo foram realizadas como aplicação dos 

Programas de Orientação Cooperativista (POC) e Acompanhamento da Gestão das 

Cooperativas (PAGC), além de missões técnicas, entre outras atividades. 

 

No campo da Promoção Social, por meio do Projeto “Cooper Ação”, o SESCOOP/AL se 

destacou por oferecer atendimentos médico e odontológico a cooperados e familiares, levando 

saúde e bem-estar.  

 

O suporte técnico às cooperativas também ficou em evidência com o oferecimento de 

formações específicas para cada ramo de atuação. Cooperativas que precisaram de apoio 

jurídico e contábil puderam contar com a entidade para que recebessem as orientações 

necessárias.  

 

Para atender as demandas, o SESCOOP/AL divide a equipe em setores estratégicos, como o 

Financeiro/Orçamentário e Capacitação, para que os atendimentos sejam realizados com 

qualidade e em tempo hábil.   

 

O trabalho de divulgação das ações em 2019 foi constante e foi realizado por meio da 

Assessoria de Comunicação do Sistema OCB Alagoas. No ano passado, a geração de 

conteúdo para as redes sociais (Instagram e Facebook) foi intensificada. O trabalho de E-mail 

Marketing também foi reforçado para manter as cooperativas informadas sobre as atividades 

do SESCOOP/AL.  

 

Um dos projetos com destaque considerável em 2019 foi o “Roça Cooperativa”. O projeto 

está inserido no Núcleo de Expansão Cooperativa (NEC) e tem como principal objetivo 

escoar a produção de cooperativas agropecuárias. Por meio do SESCOOP/AL, cooperados 

que fazem parte do projeto são contemplados com oficinas profissionalizantes, além de serem 

acompanhados por profissionais de áreas como Zootecnia, Agronomia, Nutrição, 

Gastronomia, entre outras.  

 

Em 2019 surgiram desafios como nos anos anteriores, mas que com organização, disciplina e 

responsabilidade foram superados. A equipe de trabalho se empenhou para cumprir as metas 

com comprometimento, o que ocasionou resultados satisfatórios. 
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No final de 2019 foi apresentado um balanço do ano aos colaboradores. Os acertos e pontos a 

melhorar foram avaliados em conjunto. O encontro foi importante para repensar sobre as 

possíveis ações de 2020 e assim oferecer serviços ainda mais qualificados às cooperativas 

alagoanas. 

 
 Quadro 05 – Número do Cooperativismo em Alagoas 

Número de cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

117 65 26.482 25.720 1.486 1.054 

Fonte: SINAC 

 

 

Em 2017 eram consideradas as cooperativas com registro ativo e inativo. A partir de 2018 

passaram a serem consideradas apenas as cooperativas com registro ativo.
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3 - Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e 

operacional 

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

 
O SESCOOP/AL, assim como os demais integrantes do Sistema, realiza seu planejamento 

com base nas diretrizes nacionais, desta forma, os objetivos estratégicos das unidades 

estaduais refletem os objetivos estratégicos institucionais. Assim, a partir do Mapa 

Estratégico do Sistema SESCOOP, os estados priorizam suas estratégias para o ano. 

 

A partir deste entendimento, cabe reforçar que os resultados apresentados neste tópico 

refletem essa priorização realizada por esta entidade em 2019, acompanhada de seus 

respectivos indicadores de monitoramento e resultados. 

 

3.1.1 - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a 

doutrina, os valores e princípios do cooperativismo 

 
Descrição geral  

Estimular o conhecimento e aplicação da cultura cooperativista nas ações e práticas das cooperativas e na atitude dos 

cooperados, incentivando-os a participar nas decisões das cooperativas, bem como a adotar a doutrina, os valores e os 

princípios como orientadores das suas práticas. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                       CPF: 208.390.814-72 

 
 
Gráfico 01 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 205  

 357  

 Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção

da cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e

princípios do cooperativismo

Previsto Realizado
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Tabela 01 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 1 

Resultados Orçamentário Físico Unidade 

de medida Previsto Realizado Previsto Realizad

o 

Programa de Orientação 

Cooperativista 

25.570,00 12.998,50 190 301 Pessoas 

beneficiadas 

Aprendiz Cooperativo 86.465,00 81.525,00 15 56 

Total  112.035,00 94.523,50 205 357 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados  

 

 O Programa de Orientação Cooperativista (POC) é uma ação que a unidade disponibiliza ao 

grupo que deseje informações sobre constituição de cooperativa. Este ano ocorreram muitos 

atendimentos para vários nichos de atividades.  

 

O Aprendiz Cooperativo trata-se de um programa para atender jovens estudantes de 16 a 24 

anos, que tenham nível médio ou estejam cursando, com objetivo de facilitar a inserção no 

mercado de trabalho. Duas cooperativas do interior do Estado de Alagoas fizeram adesão ao 

programa.  

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

Por se tratar de um programa direcionado ao fomento de Cooperativas, o POC é realizado a 

partir de demanda da sociedade. Em 2019 superou a expectativa de pessoas atendidas 

ultrapassando em 111 além das previstas. Existe também uma redução financeira em virtude 

de algumas ações terem sido orientadas por empregados celetistas do SESCOOP/AL, 

contribuindo para diminuir os custos com contratação de profissionais cadastrados. 

 

3.1.2 - Objetivo estratégico 2: Promover a profissionalização da gestão 

cooperativista 

 
Descrição geral  

Está diretamente ligado à melhoria da eficiência e da produtividade das cooperativas, por meio da melhor 

organização dos recursos para a produção dos bens e serviços. Ou seja, a gestão melhora os recursos 

humanos, a alocação dos recursos financeiros, as atividades de produção, marketing e a estratégia, entre 

outras funções. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                    CPF: 208.390.814-72 
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Gráfico 02 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 2 

 

  
 
Tabela 02 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 2 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Curso para Formação de 

Conselheiros 
26.446,00 13.944,81 105 153 

Pessoas 

beneficiadas 

Oficina Profissionalizante 362.395,00 326.878,77 780 1693 

Curso de Informática 89.719,00 52.218,00 20 93 

Curso Básico de Cooperativismo 2.895,00 1.401,00 45 85 

Conexão Oficina 

Profissionalizante 
894.368,00 420.855,96 150 135 

Roça Oficina Profissionalizante 1.161.742,00 849.473,15 15 99 

Missão Técnica 340.937,00 194.088,66 10 11 

Total 2.878.502,00 1.858.860,35 1125 2269 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos  

 

O objetivo estratégico n° 2 contempla missões técnicas, cursos para formação de conselheiros, 

cursos básicos de cooperativismo e de informática e oficinas profissionalizantes para 

cooperados e colaboradores de cooperativas. O intuito é qualificar e melhorar a gestão e 

eficiência nos processos e obtenção de melhores resultados. No total, 2.269 pessoas foram 

atendidas neste objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

1125 

2269 

Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e

governança

Previsto Realizado
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ii.b - Análise dos indicadores de resultado 
 

A oficina profissionalizante apresentou acréscimo de 913 pessoas atendidas nos diversos 

ramos do cooperativismo. Os centros de custos “Roça Oficina Profissionalizante” e o 

“Conexão Oficina Profissionalizante” são voltados para o ramo agropecuário e de trabalho, 

produção de bens e serviços respectivamente, tiveram 234 pessoas atendidas.  

 

O Projeto Roça Cooperativa Alagoana objetiva melhorar a profissionalização da gestão e o 

escoamento da produção, com utilização de oficinas teórico práticas, uma metodologia de 

trabalho que ensina ao produtor técnicas eficientes de manejo e gestão no campo e na 

cooperativa, promovendo maior resultado econômico ao final de cada mês de trabalho. É 

possível observar que houve otimização dos recursos previstos em 26,88%. O montante de 

realização foi de R$849.473,15, o que representa redução de R$312.268,85.  

  

 

3.1.3 - Objetivo estratégico 3: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de 

formação e qualificação profissional 

 
Descrição geral  

Viabilizar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional, uma vez que dada a 

variedade de ramos e características heterogêneas do cooperativismo, torna-se inviável ao Sescoop o 

atendimento de todas as necessidades das cooperativas. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                 CPF: 208.390.814-72 

 

 
Gráfico 03 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 3 
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Tabela 03 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 3 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Bolsa de Qualificação 70.000,00 55.960,00 180 171 

Pessoas 

beneficiadas 

Manutenção do Funcionamento -

CAPCOOP 
693.240,00 474.539,94 - - 

Total 763.240,00 530.499,94 180 171 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos  

 

Em 2019 este programa realizou seis turmas no período da entressafra, evitando o processo de 

demissão em massa de empregados da Cooperativa Pindorama. 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

Ao todo foram 171 trabalhadores capacitados e mantidos os respectivos postos de trabalho, 

com atividades semanais de março a julho de 2019. 

 

O gráfico nº 03 representa a participação de empregados de uma cooperativa agropecuária do 

setor sucroalcooleiro no programa bolsa de qualificação.  

 

 

3.1.4 - Objetivo estratégico 4: Promover a profissionalização da governança 

cooperativista 

Descrição geral  

Profissionalizar a governança pressupõe preparar dirigentes para a atuação focada na gestão democrática, na 

adoção das melhores práticas de governança, na mediação dos conflitos e no alcance do equilíbrio entre os 

interesses dos cooperados e demais públicos de interesse da cooperativa. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                      CPF: 208.390.814-72 

 

 

Não foi alocado no orçamento recurso para este objetivo estratégico. 
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3.1.5 - Objetivo estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na 

sustentabilidade das cooperativas 

Descrição geral  

Monitorar o desempenho e os resultados das cooperativas, que podem aumentar a capacidade do Sescoop em 

apoiar a sustentabilidade das cooperativas, subsidiando a oferta de soluções de formação e qualificação 

adequadas e fornecendo instrumentos para a sua autogestão. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                      CPF: 208.390.814-72 

 

 
Gráfico 04 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 5 

 

 
 

Tabela 04 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 5 

 Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

PAGC 33.080,00 31.920,00 17 31 

Cooperativas 

monitoradas 
PAC I  11.826,00 3.500,25 3 6 

Total 44.906,00 35.420,25 20 37 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos 

 

O SESCOOP/AL utilizou a ferramenta PAGC – Programa de Acompanhamento da Gestão 

das Cooperativas em 31 cooperativas no exercício de 2019 para verificar a conformidade da 

gestão. Essa ferramenta de fácil aplicabilidade contribui significativamente para melhoria de 

processos gerenciais nas cooperativas. 

 

 

 

 20  

 37  

cooperativas monitoradas

Previsto Realizado
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ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

O montante previsto foi de 20 cooperativas com 37 que aderiram aos programas de 

monitoramento, ultrapassando em 17 das metas físicas previstas. O recurso previsto para este 

objetivo foi de R$44.906,00 com realização de R$35.420,25, representado por 78,88%. 

 
 

3.1.6 - Objetivo estratégico 6: Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e 

segurança do trabalho e de qualidade de vida 

Descrição geral  

Apoiar iniciativas de saúde e prevenção de acidentes no trabalho, de qualidade de vida dos cooperados, 

empregados e familiares e incentivar a adoção de um estilo de vida saudável pelas cooperativas, visando a 

melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho para empregados e cooperados. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                  CPF: 208.390.814-72 

 

 

Gráfico 05 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 6 

 

 
 
Tabela 05 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 6 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Cooper Ação 272.176,00 148.471,39 200 1.379 
Pessoas 

Beneficiadas 
Total 272.176,00 148.471,39 200 1379 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos 

 

 200  

 1.379  

Nº pessoas participaram de eventos voltados para saúde, seg. trab.,

qualid. vida e responsabilidade socioambiental

Previsto Realizado



 

 
 
 

20 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Ações preventivas de saúde têm mudado a realidade de cooperados e familiares, o 

SESCOOP/AL ciente dessa carência, desenvolveu um projeto que objetiva zerar a cárie nas 

cooperativas com foco na dentição de comunidades carentes da zona rural. 

 

Além do foco na dentição, existem ações com oftalmologistas, dermatologistas e 

nutricionistas. Por meio desses programas de cuidados da saúde, o SESCOOP/AL conquistou 

mais espaço, criou mais vínculos, o que permite acesso às rotinas. O processo de mensuração 

de indicadores está em construção. A proposta é quantificar procedimentos realizados ao 

invés de pessoas atendidas, contudo, teremos capacidade de apresentar todos os dados do 

projeto, além dos que foram abordados.  
 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

O projeto de promoção social “Cooper Ação” conseguiu realizar 159 atendimentos. 

  

 

3.1.7 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade 

socioambiental  

Descrição geral  

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas, que beneficiem a 

comunidade próxima a elas. 

Responsável: Marivá Pereira de Oliveira 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas                      CPF: 208.390.814-72 

 

 
Gráfico 06 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 7 
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Tabela 06 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 7 

Resultados Orçamentário Físico Unidade de medida 

Previsto Realizado Previsto Realizado  

Pessoas beneficiadas 
Ação Cooperativista 21.500,00 21.460,26 200 30 

Dia de Cooperar 28.486,00 27.945,03 900 129 

Total 49.986,00 49.405,29 1.100 159 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

  

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos 

 
Ocorreram duas ações cooperativistas, uma delas é a Meia Maratona do SICREDI Alagoas no 

qual visa promover saúde e estímulo ao esporte, com mais de mil participantes, porém só 

lançamos na meta física os colaboradores do SESCOOP/AL, por terem CPF inscritos no 

Sistema. A outra ação foi uma visita técnica dos estudantes da Cooperativa Coopex (Escola 

Boa Ideia), com 19 participantes.  

  

A Cooperativa Coopeapis, situada no distrito do Piau, Piranhas/AL solicitou a realização do 

Dia de Cooperar (Dia C) em sua região. Em virtude, de uma necessidade de serviço de saúde 

bucal para cooperados, familiares e comunidade, focamos neste demanda, estabelecendo 

vários pontos de atendimentos espalhados pela localidade.  

 
ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

Evidenciamos que embora a Meia Maratona seja atividade realizada pela Cooperativa 

SICREDI Alagoas com SESCOOP/AL, as inscrições foram realizadas sob responsabilidade 

da SICREDI Alagoas, segundo a Diretoria da Cooperativa, não pode disponibilizar nomes, 

nem CPFs, obedecendo a lei geral de proteção de dados pessoais, estamos buscando formas 

legais de acesso as informações. 
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3.2 - Informações sobre a gestão 

 
3.2.1 - Diretriz Finalística  

 

Houve ampliação do uso de recursos tecnológicos que facilitaram o gerenciamento de 

atividades e dados contribuindo para o controle de alcance das metas físicas e financeiras. 

Foram promovidas ações nas cooperativas registradas e regulares, com abertura de mercado 

para cooperativas vinculadas aos projetos. 

 

3.2.2 - Objetivo estratégico 8: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar 

processos 

 
Embora não tenha recurso direcionado para este objetivo, aprimorou sistemas de gestão 

desenvolvidos para atender às necessidades de rotina, manteve a sistemática de reuniões 

periódicas das equipes do sistema, criou rotina de aproximação com as cooperativas 

registradas e muniu as cooperativas e a sociedade de mais esclarecimentos a partir da 

assessoria de comunicação. 

 

3.2.3 - Objetivo estratégico 9: Desenvolver continuamente as competências dos 

colaboradores 

 

A unidade tomou medidas para incentivar os funcionários a obter educação e qualificações 

profissionais. As Aprendizagens Organizacionais foram realizadas uma vez por mês com o 

objetivo de aperfeiçoar as práticas de trabalho, buscando também estudar as regras, 

regulamentos e leis que normatizam o sistema. Além da aprendizagem, também foram 

fornecidos subsídios para os cursos de pós-graduação, seminários e formações nas áreas de 

atuação.  
 

 

3.2.4 - Objetivo estratégico 10: Aprimorar e intensificar o relacionamento com 

as cooperativas 

 
Não há conteúdo a declarar. 
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3.2.5 - Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação frequente e ágil com os 

seus públicos 

Descrição geral  

Trabalhar a comunicação como meio para fazer com que o cooperativismo seja reconhecido por suas contribuições à 

sociedade brasileira e como forma de identificar as demandas e necessidades das cooperativas. 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 
Gráfico 07 – Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 11 

 
 
 

Tabela 07 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 11 

Análise dos indicadores 
2018 2019 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

% alocado na comunicação em relação ao 

orçamento 
1,06 1,16 1,68 2,45 3,29 

 
Legenda        Conforme Planejado                     Merece atenção                     Desconforme 

 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

A comunicação objetiva consolidar o entendimento sobre o sistema cooperativista no estado 

de Alagoas. Seu trabalho se dá através de produção de conteúdo para canais de comunicação 

como: site institucional, e-mail marketing, lista de transmissão de WhatsApp, Facebook, 

Youtube, Instagram, e através do trabalho de assessoria de imprensa, articulando espaços 

espontâneos (sem custos) em TVs, jornais, sites e rádios.  

 

 

3.2.6 - Objetivo estratégico 12: Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as 

fontes de recursos 

Não há conteúdo a declarar. 

 2  

 2  

% alocado na comunicação em relação ao orçamento

Previsto Realizado
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3.2.7 – Iniciativas de Apoio à Gestão 

Descrição geral  

Trata-se de atividades que dão apoio aos processos finalísticos ou essenciais. São focalizados na organização e não no 

público-alvo, e têm como responsabilidade viabilizar a estrutura necessária para que os processos essenciais, de negócio 

ou primários funcionem. 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

Com o intuito de apresentar as principais despesas ocorridas no exercício, e seus respectivos 

resultados, este item responderá sobre os gastos direcionados aos processos de apoio e 

manutenção do SESCOOP/AL com os respectivos produtos e resultados alcançados em 2019:  

 
 

Gráfico 08 – Indicadores de Resultado da Manutenção de Serviços Administrativos 

 
 
 

Tabela 08 – Análise dos Indicadores da Gestão da Manutenção de Serviços Administrativos 

Análise dos indicadores 
2018 2019 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

% Alocada na Manutenção de 

Serviços Administrativos 
26,64 17,62 19,84 21,38 28 

 
Legenda        Conforme Planejado                     Merece atenção                     Desconforme 

 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
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3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

O Planejamento Estratégico do SESCOOP Alagoas está em processo de implementação, os 

programas de formação disseminam a cultura da cooperação, promovem a profissionalização 

da gestão e governança, além de monitorar o desempenho e ofertar atividades focadas na 

promoção social, objetivando contribuir para a melhoria da condição de vida das sociedades 

cooperativas. 

 

3.3.1 - Estágio de desenvolvimento 

 

Considerando o ano de 2019, o Plano Estratégico do Sistema SESCOOP esteve em fase de 

implementação. A partir dele foram definidos alguns direcionadores com indicadores e metas, 

que serão acompanhadas ao longo de 2020. Paralelo a isso, foi aprovada a atualização da 

estratégia, com a revisão dos objetivos estratégicos, cuja vigência se dará a partir de 2021. Em 

2020 foi iniciado o desdobramento da estratégia atualizada para que esteja refletida no plano 

de trabalho de 2021.    

 

3.3.2 - Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

 

A formulação dos objetivos estratégicos acompanha o processo de formulação do Plano 

Estratégico. Neste processo, metodologicamente adota-se, minimamente, a análise do 

ambiente interno e externo, o levantamento das necessidades e expectativas das partes 

interessadas e a avaliação dos resultados da estratégia vigente. Estes insumos viabilizam a 

realização das discussões junto às unidades do SESCOOP para a definição dos objetivos 

estratégicos. 

 

Em 2019 foi realizado um processo de atualização simplificada dos objetivos estratégicos e 

linhas de ação que contemplou discussões na Unidade Nacional e oficina com a participação 

de representantes das Unidades Estaduais. A atualização do Plano terá vigência a partir de 

2021. 

 

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

 

Os indicadores de desempenho estratégico institucional foram reavaliados pela unidade 

nacional e implementados pelas unidades estaduais.  
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Em relação à execução do orçamento de 2019, foram utilizados os seguintes indicadores: 

 

 
Tabela 09 – Crescimento da Receita Realizada 

Nome: Crescimento da Receita Realizada  

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em relação ao ano 

anterior 

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Valor Realizado no ano (R$) 5.094.448,98 5.752.928,89 5.984.060,04 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 3.163.615,09 5.094.448,98 5.752.928,89 

Índice de Crescimento da Receita (%) 61,03 12,93 4,02 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

Pode-se observar que o valor da receita realizada no ano apresentou um crescimento de 2018 a 

2019, tendo-se, respectivamente, um saldo de R$5.752.928,89 para R$5.984.060,04 em 2019, 

gerando um aumento de R$231.131,15. Em contrapartida, o índice de crescimento da receita 

reduziu-se em 2019 para 4,02%. 

 
Tabela 10 – Índice de Realização do Orçamento 

Nome: Índice de realização do orçamento 

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto 

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Total Realizado (R$) 3.349.841,61 4.188.354,73 3.956.914,08 

Total Previsto (R$) 5.026.308,00 5.862.454,00 5.911.391,42 

Índice de Realização do Orçamento (%) 66,65 71,44 66,94 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

No ano de 2017, o índice de realização do orçamento foi de 66,65%, em 2018 71,44% e em 

2019 houve uma redução para 66,94%. Podemos verificar que o mesmo aconteceu com o saldo 

total realizado, que teve um crescimento na transição de 2017 para 2018 e teve uma redução em 

2019. 
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Tabela 11 – Participação das Despesas Totais de Pessoal no Orçamento Realizado 

Nome: Participação das despesas totais de pessoal no orçamento realizado 

Descritivo: Despesas executadas de pessoal / total do orçamento realizado 

Fórmula: (Orçamento de pessoal realizado/Orçamento total realizado) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 757.668,24 845.477,15 905.805,66 

Orçamento Total Realizado (R$) 3.349.841,61 4.188.354,73 3.956.914,08 

Participação da folha de pagamento (%) 22,62 20,19 22,89 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 
 

Tabela 12 – Participação das Despesas de Pessoal Alocados na Área Finalística no Total das Despesas Totais 

de Pessoal 

Nome: Participação das despesas de pessoal alocados na área finalística no total das despesas totais de pessoal 

Descritivo: Despesas de pessoal executadas da área finalística / total das despesas de pessoal 

Fórmula: (Despesas de pessoal executadas da área finalística / total das despesas de pessoal) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Despesas de Pessoal da área finalística (R$) 198.944,30 257.021,50 260.844,20 

Total das despesas de pessoal (R$) 757.668,24 845.477,15 905.805,66 

Participação da folha da área finalística (%) 26,26 30,40 28,80 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 
Tabela 13 – Participação das Despesas de Pessoal Alocados na Área Meio no Total das Despesas Totais de 

Pessoal 

Nome: Participação das despesas de pessoal alocados na área meio no total das despesas totais de pessoal 

Descritivo: Despesas de pessoal executadas da área meio / total das despesas de pessoal 

Fórmula: (Despesas de pessoal executadas da área meio / total das despesas de pessoal) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Despesas de Pessoal da área meio (R$) 557.026,44 586.734,75 642.771,46 

Total das despesas de pessoal (R$) 757.668,24 845.477,15 
 

905.805,66 

Participação da folha da área meio (%) 73,52 69,40 70,96 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
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Tabela 14 – Índice de Realização do Orçamento da Área Meio 

Nome: Índice de realização do orçamento da área meio 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal  

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal e encargos / Valor do orçamento previsto da 

área meio) x 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Orçamento realizado da área meio (R$) 382.334,19 443.668,76 560.959,58 

Orçamento previsto da área meio (R$) 616,315,00 1.233.094,00 1.650.427,42 

Índice de Execução Orçamentária da Área 

Meio (%) 
62,04 35,98 33,99 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

Tabela 15 – Índice de Realização do Orçamento da Área Finalística 

Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística 

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal 

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal e encargos/ Valor do orçamento previsto 

da área finalística) x 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 2.211.536,68 2.900.931,52 2.492.338,84 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 3.497.215,00 3.627.727,00 4.260.964,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área 

Finalística (%) 
63,24 79,77 58,49 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

Tabela 16 – Participação dos Recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop) 

no Orçamento Total da Unidade 

Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop) no Orçamento 

total da unidade 

Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos pela Unidade, em relação ao orçamento total da Unidade 

Formula: Valor total recebidos FDC/ Valor total do Orçamento (R$) x 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Valor Fundecoop recebido pela Unidade (R$) 3.136.432,88 3.639.852,39 3.679.569,00 

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 3.349.841,61 4.188.354,73 3.956.914,08 

Participação dos recursos totais do 

Fundecoop no orçamento total da unidade 

(%) 

93,63 86,90 92,99 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
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Tabela 17 – Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento Realizado 

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento Realizado 

Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do orçamento realizado no 

exercício  

Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100 

Elemento 2017 2018 2019 

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 3.352.381,76 4.922.258,25 6.927.446,43 

Valor do Orçamento Realizado (R$) 3.349.841,61 4.188.354,73 3.956.914,08 

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores 

no Orçamento da Unidade (%) 
100,08 117,52 175,07 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
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3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e 

periodicidade 
 

 

Atualmente não há um processo periódico de revisões do Plano Estratégico Institucional. A 

prática adotada é que a cada encerramento de ciclo, haja uma nova formulação do Plano 

Estratégico. Impulsionada pela necessidade de dar maior clareza e foco aos objetivos 

estratégicos e considerar as diretrizes estratégicas que saíram do 14º Congresso Brasileiro do 

Cooperativismo, em 2019 foi realizada, excepcionalmente, uma atualização simplificada dos 

objetivos estratégicos, que valerá para o horizonte 2021-2023. 

 

Cabe ressaltar que está prevista também para 2020 a estruturação de um processo de gestão da 

estratégia que deve contemplar as orientações para a realização das revisões do Plano 

Estratégico, de maneira a favorecer a antecipação e a correção de rumos frente ao dinamismo 

do ambiente externo. 

 

3.3.5 - Envolvimento da alta direção (Diretores) 
 

Para efetividade do Planejamento Estratégico, além da diretoria, conselhos e assessorias, 

todos os empregados se engajam para estruturação do plano. 
 

3.3.6 - Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
 

A unidade setorial que cuida da comunicação terá robustez diante da necessidade de promover 

maior transparência, além da que está posta, em virtude da complexidade do Sistema 

Cooperativo. 
 

3.3.7 - Principais dificuldades e mudanças previstas 
 

No que tange à gestão da estratégia do sistema SESCOOP, destacam-se os seguintes desafios:  

 

i) Estruturar um processo de gestão da estratégia que oriente as Unidades Nacional e Estadual 

a realizarem a formulação, implementação, avaliação e revisão do Plano Estratégico em 

âmbito nacional.  

 

ii) Estabelecer uma cultura de monitoramento de resultados que permita a antecipação e 

correção de rumos para potencializar os resultados do Sistema.  

 

iii) Padronizar conceitos e classificações para garantir a consistência dos dados consolidados 

dos indicadores de desempenho da Estratégia.  
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4 - Governança 

4.1 - Descrição das estruturas de governança 
 

O SESCOOP Alagoas está estruturado com relação ao cumprimento da sua missão e sobre o 

poder decisório e articulação institucional conforme figura 01 – organograma funcional do 

SESCOOP/AL. É composto pelo Conselho Deliberativo, Presidência, Superintendência, 

Conselho fiscal, Assessoria Jurídica e Gerências. 

4.2 - Gestão de riscos e controles internos 

 

4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
 

Gestão de Riscos e Controles Internos acontece por meio de acompanhamento do plano de 

trabalho, das metas estabelecidas nos projetos e planejamento físico e financeiro anual. 

 

O conselho fiscal e deliberativo se reúne nas datas previstas, com objetivo de acompanhar e 

monitorar as atividades institucionais. 

 

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 
 

Não se aplica, pois não houve Auditoria Interna no exercício de 2019. 
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5 - Relacionamento com a sociedade 
 

5.1 - Canais de acesso do cidadão 

Os canais de acesso do cidadão no SESCOOP Alagoas são: site – por meio da ferramenta Fale 

Conosco e Ouvidoria, e-mail, telefone e atendimento presencial. As redes sociais também têm 

sido usadas para contato com o público externo. 

 

 Site – O site do Sistema OCB/AL é o 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 da Transparência. Além disso, tem um canal de notícias que é atualizado 

semanalmente.  

 

 Fale Conosco – A ferramenta “Fale Conosco” está disponível no site do Sistema OCB 

Alagoas. O usuário quando precisa entrar em contato faz o acesso por meio da aba 

“Atendimento”, preenche um formulário e a mensagem é enviada ao e-mail da 

comunicação da instituição (comunicacao@ocb-al.coop.br). Ao receber as mensagens, 

a equipe da assessoria de comunicação as responde sempre respaldada por áreas 

técnicas do Sistema OCB/AL. Em 2019 foram recebidas cerca de 50 mensagens e 

todas foram respondidas. Um novo sistema de “Fale Conosco” está sendo implantado 

junto ao SESCOOP Nacional. Estão sendo realizados treinamentos para colocar o 

novo serviço em prática.  Já em relação à ferramenta “Ouvidoria”, o funcionamento é 

semelhante ao “Fale Conosco”, mas as mensagens vão para o e-mail ouvidoria@ocb-

al.coop.br. Por enquanto esta ferramenta está desativada. Um novo sistema de 

Ouvidoria também está sendo implantado junto à unidade nacional. 

 

 E-mail – O e-mail da assessoria de imprensa (comunicacao@ocb-al.coop.br), além de 

ser usado para atender as demandas do setor, é utilizado para receber as mensagens do 

“Fale Conosco” como foi descrito acima. 

 

 Telefone – Por meio do telefone geral (número convencional 2122-9494) do Sistema 

OCB/AL, há o atendimento de forma mais superficial, mas a partir desse contato, 

muitas vezes, é agendado o atendimento presencial. Os setores da instituição têm 

telefones celulares com WhatsApp onde também prestam esse serviço. Não há 

informações sobre a quantidade de atendimentos realizados por telefone e mensagem 

via aplicativo de texto.  

 

 Atendimento presencial – Os atendimentos presenciais ocorrem na sede do Sistema 

OCB/Alagoas, na Avenida Governador Lamenha Filho, 1880, Feitosa, Maceió-AL, no 

horário das 8h às 17h. Técnicos da instituição também fazem visitas às cooperativas 

para realização de atendimentos. Não há dados contabilizados sobre o atendimento 

presencial.  

http://www.ocb-al.coop.br/
mailto:ouvidoria@ocb-al.coop.br
mailto:ouvidoria@ocb-al.coop.br
mailto:comunicacao@ocb-al.coop.br
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 Redes Sociais – As redes sociais têm sido cada vez mais utilizadas pelo Sistema OCB 

Alagoas e ficam sob a responsabilidade da assessoria de comunicação. Em 2019 foi 

criada a página do Instagram (@sistemaocbal) com informações sobre todo 

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. Até a primeira quinzena de julho 

a página somava 1346 seguidores e está sendo feito um trabalho para ampliar o 

alcance. No último relatório coletado em 2020 (de 09 a 15 de julho) foram alcançadas 

414 contas e as impressões (número de vezes que o conteúdo foi exibido para alguém) 

chegaram a 1912. Neste mesmo período 30 ações foram executadas na conta. Houve 

29 visitas ao perfil. 

 

Já a página/perfil no Facebook foi criada em 2014. Em 2015 eram 508 seguidores e 

até a primeira quinzena de julho de 2020 há 1526 curtidas/seguidores. O conteúdo é o 

mesmo do Instagram. No período de 18 de junho a 15 de julho houve 466 alcances e 

11 visualizações.  

 

Tanto no Instagram quanto no Facebook, há espaços onde são recebidas mensagens de 

usuários abertas ou privadas que são respondidas em um curto espaço de tempo. Vale 

ressaltar que o tráfego nas mídias digitais é apenas orgânico, ou seja, sem 

impulsionamento por meio de pagamento.  

 

 

5.1.1 - Ouvidoria: estrutura e resultados 

 
Como foi citado no tópico acima, a Ouvidoria está em fase de implantação juntamente ao 

SESCOOP Nacional e ainda não entrou em funcionamento em Alagoas. 

 

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

Ainda não há ativação desse canal. 
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5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

 

Documentos do SESCOOP/AL como Balanços Financeiros e Orçamentários, Relatórios de 

Gestão entre outros, estão disponíveis no site do Sistema OCB Alagoas (www.ocb-al.coop.br) 

na aba “Transparência”. Outros documentos ficam distribuídos em abas como “Publicações”, 

“Manual da Assembleia” e “Licitações”. Segue abaixo quadro que mostra os locais dos 

documentos publicados: 

 
Quadro 06 – Acesso às Informações da Entidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade de atualização 

 

Mapa estratégico http://ocb-al.coop.br/admin/wp-

content/uploads/2018/03/MAPEAMENTO-

DE-PROCESSO-Relat%C3%B3rio-E-

logo-SESCOOP.pdf 

5 em 5 anos 

Planejamento estratégico Não há Anual 

Relatórios de evolução dos 

objetivos estratégicos 

Não há Não há 

Indicadores de desempenho 

utilizados na gestão 

Não há Anual  

Balanços financeiros e 

orçamentários 

http://ocb-

al.coop.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis/0 

Anual 

Relatórios de gestão http://ocb-

al.coop.br/transparencia/relatorios-de-

gestao 

Anual 

Relatórios de auditoria de 

gestão 

http://ocb-al.coop.br/transparencia Anual 

Estrutura organizacional http://ocb-al.coop.br/quem-somos/sescoop-

al 
Não há 

Organograma http://ocb-

al.coop.br/transparencia/normativos/2 
Não há 

Regimento interno http://ocb-

al.coop.br/transparencia/normativos 
Não há 

Fonte: SESCOOP/AL 

5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

 
No geral não foram realizadas pesquisas de satisfação e/ou outros mecanismos para medir a 

satisfação do público com os serviços ofertados pela unidade estadual via sítio institucional. 

Porém, após a realização de um evento (curso, oficina, palestra, entre outros) é sempre 

solicitado aos participantes que preencham uma ficha de avaliação para medir o grau de 

satisfação do serviço prestado, podendo ainda realizar comentários e sugestões. 

 

Porém é válido ressaltar que no segundo semestre de 2019 foi realizada uma pesquisa de 

satisfação com beneficiados pelo Projeto Roça Cooperativa, que tem como propósito 

colaborar com o escoamento da produção de cooperativas agropecuárias.  
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O levantamento foi realizado de forma presencial, por telefone e internet. O principal objetivo 

foi buscar informações sobre os impactos que o projeto tem causado na vida de cooperados, 

além de saber opiniões sobre a eficiência do Roça Cooperativa. No geral, o resultado foi 

positivo, já que o projeto tem proporcionado melhorias na situação econômica das 

cooperativas. 

 

Resultado:  

Foram entrevistados 22 cooperados de oito cooperativas do ramo Agropecuário. Veja alguns 

dados da pesquisa: 

- 86,4% gostam da marca do projeto Roça Cooperativa. 

- 71,4% enviam produtos ao projeto Roça Cooperativa. 

- 73,3% deram nota máxima (5) à qualidade dos produtos enviados ao projeto Roça 

Cooperativa.  

- 26,4% deram nota 4 à qualidade dos produtos do projeto Roça Cooperativa. 

- 87,5% deram nota máxima (5) ao grau de satisfação com os produtos do projeto Roça 

Cooperativa. 

- 68,8 % consideram animador o valor pago pelos produtos. 

- 100% comprariam os produtos escoados pelo projeto Roça Cooperativa. 

 

5.3.1- Satisfação dos cidadãos - usuários ou clientes 

 
Como já citado anteriormente, após as atividades finalísticas como cursos de formação e 

oficinas, utiliza-se um questionário de avaliação. Os resultados têm sido positivos. 

 

5.3.2 - Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

 
O objetivo para 2020 é ampliar os canais de atendimento ao cliente como a implantação da 

Ouvidoria e a melhoria da ferramenta “Fale Conosco” junto ao SESCOOP Nacional. Além 

disso, pesquisas de satisfação começarão a ser realizadas para buscar resultados mais precisos 

e assim identificar com mais clareza os impactos na prestação de serviços para planejar 

projetos mais eficazes. 
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6 - Desempenho financeiro e informações contábeis 

6.1 - Desempenho financeiro do exercício 

 
A principal fonte de recursos do Serviço Nacional do Cooperativismo do Estado de Alagoas 

(SESCOOP/AL) trata-se da contribuição social, no montante de 2,5%, incidente sobre as 

folhas de pagamento das cooperativas. 
 

Gráfico 09 – Principais Receitas 2019 

  
Fonte: SESCOOP/AL 
 
 

Tabela 18 – Principais Receitas (Em R$) 

Principais receitas (em milhares de reais) 2018 2019 2020 

Contribuições SESCOOP 1.932.813,40 2.078.844,37 2.056.183,00 

Juros de Título de Renda 180.069,46 225.646,67 200.817,00 

Transferências de Instituições Privadas 3.639.852,39 3.679.569,00 1.353.000,00 

Alienação de Outros Bens Móveis 193,64   

Total 5.752.928,89 5.984.060,04 3.610.000,00 

Fonte: Zeus Rio – Módulo Orçamento 

 
A tabela nº 18 apresenta a evolução das Receitas do SESCOOP/AL nos exercícios de 2018, 

2019 e 2020, mas os valores registrados em 2020 referem-se à previsão orçamentária 

(orçado). 

 

Em 2019, as receitas atingiram o valor de R$5.984.060,04, sendo que 61% deste montante 

foram referentes as receitas de transferências de instituições privadas, 35% de receitas de 

contribuições e 4% com receitas de juros de títulos de renda. 

 

 

35% 

4% 

61% 

CONTRIBUIÇÕES SESCOOP

JUROS DE TITULOS DE RENDA

TRANSFERÊNCIAS DE
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
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Gráfico 10 – Principais Despesas (Em %) 

 

 
Fonte: SESCOOP/AL 

 
Tabela 19 – Principais Despesas (Em R$) 

Principais despesas (em milhares de reais) 2018 2019 2020 

Vencimentos e vantagens fixas 502.728,71 545.896,88 759.108,00 

Obrigações patronais 164.535,47 173.270,59 261.972,00 

Outras despesas variáveis 178.212,97 178.005,71 215.088,00 

Diárias 457.595,11 223.744,56 193.576,00 

Material de Consumo 121.202,70 150.224,46 111.924,00 

Passagens e despesas com locomoção 299.972,33 310.403,63 198.060,00 

Serviços de Consultoria 15.061,80 3.097,52 5.000,00 

Outros serviços 92.665,28 95.818,56 153.600,00 

Outros serviços de terceiros- PF e PJ 1.997.394,46 2.109.891,94 1.588.585,00 

Obrigações tributárias e contributivas 53.790,47 60.798,39 33.662,00 

Indenizações e restituições 228.206,71 57.224,55 33.425,00 

Equipamentos e material permanente 67.474,46 42.575,69 26.000,00 

Auxílio Financeiro a Estudantes 9.514,26 5.961,60 30.000,00 

Total 4.188.354,73 3.956.914,08 3.610.000,00 

Fonte: Zeus Rio – Módulo Orçamento 
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6.2 - Principais contratos firmados 
 

A relação dos contratos firmados no exercício de 2019 consta no capítulo de “apêndices” no 

Quadro nº 07 e a dos contratos com pagamentos realizados no Quadro nº 08. 
 

6.3 - Transferências, convênios e congêneres 

 

6.3.1 - Transferências para federações e confederações 

 
Não há conteúdo a declarar. 

 

6.3.2 - Outros convênios e congêneres 
 

Não há conteúdo a declarar. 
 

6.4 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de 

cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 

prospectivamente. 

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, 

conforme notas explicativas disponibilizadas no site do SESCOOP/AL, onde também se 

encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas 

aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis. 

6.5 - Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 

legislação específica 

 
Quadro 09 – Demonstração Contábil e Notas Explicativas 

Demonstração contábil e Notas 

Explicativas 

Endereço para Acesso 

Demonstração de Resultado do Exercício  http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis 

Balanço Patrimonial http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis 

Fluxo de Caixa http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis 

Demonstrações das Mutações de Patrimônio 

Líquido 

http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis 

Notas explicativas http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis 

Fonte: SESCOOP/AL 
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7 - Áreas especiais da gestão 

7.1 - Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

 

No exercício de 2019, a alocação da força de trabalho deste Sescoop foi composta por nove 

funcionários efetivos, distribuídos por área de atuação, três na Finalística seis na de 

Administração e Apoio. Cabe informar que não houve contratação de funcionários 

temporários.  

 

A distribuição dos colaboradores por cargo foi da seguinte maneira: três Técnicos de 

Operações, dois Analistas de Operações, um Assessor Jurídico, uma Gerente de Operações, 

uma Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas e uma Superintendente. Sendo que, cinco 

funcionários têm nível de escolaridade de Especialização/Pós-Graduação e quatro possuem 

Nível Superior. 

 

Salientamos que o regime jurídico de pessoal é o da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e que o ingresso dos estagiários ocorre mediante processo seletivo com análise de 

currículos e após classificação, contrato firmado com instituição de ensino. 

 

Em relação à política de capacitação e treinamento de pessoal, seguindo o normativo interno 

de incentivo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento, a entidade disponibiliza a participação 

em oficinas, cursos de capacitação, bolsas de estudos e treinamentos internos aos seus 

colaboradores a fim de contribuir na qualificação profissional e pessoal. 

 

Tabela 20 – Demonstração da Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos 

 

Períodos  

2017 2018 2019 

1. Empregados (Cargos Efetivos) 7 9 9 

2. Colaboradores com Contratos Temporários (Estagiários/Terceirizados) 15 18 17 

3. Total  22 27 26 

Fonte: SESCOOP/AL 
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Tabela 21 – Distribuição da Força de Trabalho, discriminando Efetivos e Temporários 

Tipologias dos Cargos   Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1.  Empregados (Cargos Efetivos) 5 6 6 2 3 3 

2.  Colaboradores com Contratos Temporários 11 13 11 4 5 6 

3.  Total  16 19 17 6 8 9 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

Foi mantido o número de empregados com cargos efetivos em 2018 e 2019. Com relação ao 

número de colaboradores com contratos temporários (estagiários/terceirizados), durante a 

passagem de 2018 para 2019 ocorreu uma redução de 13 para 11 no total, o motivo da 

redução foi o término de contrato de alguns estagiários. 

Não foram realizados em 2019 eventuais estudos para avaliar a distribuição do pessoal no 

âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-

fim. 

 

Tabela 22 – Qualificação da Força de Trabalho  

Colaboradores empregados 

  

Qualificação da força de trabalho (quantidade 

por categoria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Colaboradores empregados da unidade lotados nas áreas 

finalísticas 
          3  

 
      

 

Colaboradores empregados da unidade lotados nas áreas de 

administração e apoio 
           1 5        

 

Total de colaboradores empregados                          4  5              
 

Outros colaboradores não empregados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Colaboradores estagiários         11            
 

Colaboradores terceirizados         1  2 3       
 

Total de colaboradores não empregados                   12      2    3                     
 

Total de colaboradores da unidade                    12   6 8                
 

1. Analfabeto; 2.Alfabetizado sem cursos regulares; 3.Ensino Básico; 4.Ensino Fundamental ou Técnico; 

5.Ensino Médio; 6.Ensino Superior; 7.Especialização/ MBA; 8.Mestrado; 9.Doutorado; 10.Pós-doutorado/ PhD/ 

Livre docência; 11.Não classificado. 
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Foi constatado que ao término do ano de 2019, o nível de escolaridade referente à estrutura de 

pessoal, (estagiários/terceirizados) da unidade, somando a Área Meio com a Área Fim, se 

compunha por 11 estagiários com Ensino Médio. Referente aos terceirizados, temos: um com 

Ensino Médio ou Técnico, dois com Ensino Superior e três com Especialização.  

Com relação aos empregados da unidade, temos um quadro de quatro empregados com  

Ensino Superior, sendo três na Área Finalística e um na Área de Administração e Apoio. E 

cinco com Especialização, onde todos se concentram na área de Administração e Apoio. 

 

Tabela 23 – Descrição das Iniciativas da Unidade Jurisdicionada para Capacitação e Treinamento dos 

Colaboradores nela Lotados 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

Conforme tabela nº 23, no ano de 2019 foram contabilizadas 44 formações e 10 

aprendizagens organizacionais, gerando o número de 54 ações de capacitação. O número de 

horas de capacitação resultou em 1980 horas e 40 minutos. 

Ainda neste ano, o  número de colaboradores capacitados no exercício ocupou todo o quadro 

de empregados (nove), 11 estagiários e quatro prestadores de serviço, totalizando em 24 

pessoas. 

  

Tabela 24 – Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Custos associados à manutenção dos recursos humanos  

Cargos Efetivos (CLT) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

 R$545.896,88  R$173.270,59  R$178.005,71  R$897.173,18 

Cargos Temporários (Estagiários e Terceirizados) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

 R$225.408,38 -  R$12.885,91   R$238.294,29 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

g) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as 

providências adotadas para mitigá-los;  

 

Inexistiram riscos relacionados à pessoal no exercício de 2019. 

 

 

Capacitação/ treinamento dos colaboradores 
Indicador 

2017 2018 2019 

Número de ações de capacitação 8 124 54 

Número de horas de capacitação 106 1503,3 1980,40 

Número de colaboradores capacitados no exercício 7 9 24 
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Tabela 25 – Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas 

Indicador de Turnover 
Nº % Nº % Nº % 

2017 2018 2019 

Número de Admissões - 0 2 22,22 - - 

Número de Demissões - 0 0 0 1 12,50 

Total de Empregados 7 100 9 100 8 100 

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

((número de admissões + número de demissões/2)/ nº empregados 

final do período)*100 

0 11,11 6,25 

Fonte: SESCOOP/AL 

O regime jurídico de pessoal adotado pela instituição é o da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), o ingresso dos estagiários ocorre mediante processo seletivo com análise de currículos e após 

classificação, contrato firmado com a instituição de ensino. 

Conforme tabela nº 25, em 2017, o número de empregados foi mantido. No ano de 2018, ocorreu a 

admissão de dois funcionários, ambos com cargos de Técnicos de Operações. Já no ano de 2019, 

ocorreu a demissão de um funcionário no mês de agosto. Com isso, o ano foi finalizado com um 

quadro de oito empregados. 
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7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

 

Os conselheiros recebem cédula de presença por participação nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias deste SESCOOP. Os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e o diretor 

presidente, de acordo com o Regimento Interno, não possuem remuneração. 

 

Quadro 10 – Remuneração dos Administradores 

Remuneração dos Administradores 

Cargo Remuneração anual 

Superintendente  R$ 117.984,96 

Membros do Conselho de Administração ou Deliberativo: 

Representante de Cooperativas (Titular) R$ 2.700,00 

Representante dos Empregados (Titular) R$ 3.100,00 

Representante das Cooperativas (Titular) R$ 1.200,00 

Representante do SESCOOP Nacional (Titular) R$ 1.900,00 

Membros do Conselho Fiscal 

Conselheiro Fiscal (Titular) R$ 1.100,00 

Conselheiro Fiscal (Titular) R$ 1.900,00 

Conselheiro Fiscal (Titular) R$ 600,00 

Conselheiro Fiscal (Suplente) R$ 2.300,00 

Fonte: Contabilidade e Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

Quadro 11 – Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado 

Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado 

Remuneração Fixa Valores 

Salário R$ 117.984,96 

Beneficio  R$ 18.913,51 

Participações/Comitês R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 
Não houve remuneração variável, como bônus, participação nos resultados e/ou em reuniões 

para a superintendente no exercício de 2019. 
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7.3 - Gestão de patrimônio imobiliário 
 

O SESCOOP/AL não possui sede própria, utilizando-se de sublocação de salas da OCB/AL, com 

rateio de 50% de despesas de manutenção: energia elétrica, água, esgoto, IPTU, telefone fixo, internet, 

segurança eletrônica e taxa de bombeiros. A sede está localizada na Avenida Governador Lamenha 

Filho, nº 1880, no bairro Feitosa, CEP 57.043-600, no município de Maceió, estado de Alagoas. 

 

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade 
 

Como registro de boa prática, na sede do SESCOOP/AL ocorre a separação dos resíduos recicláveis. 

Os mesmos são descartados em coletores seletivos e destinados a duas cooperativas que atuam no 

ramo da coleta seletiva de material reciclável. São elas: Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano 

de Maceió (COOPLUM) e Cooperativa de Reciclagem de Alagoas (COOPREL). Os colaboradores 

interessados em contribuir com essa iniciativa trazem materiais recicláveis utilizados em suas 

respectivas residências.  

 

A ação realizada pelo Sistema abrange a questão ambiental a partir de um grande programa de 

destinação de lixo e materiais descartáveis, focado na reutilização, reciclagem e destinação correta de 

detritos produzidos na sede e nas residências dos colaboradores. A destinação dos mesmos às 

Cooperativas tem a pretensão de impulsionar a geração de emprego e renda, melhorando as condições 

de trabalho de quem atua nessas cooperativas. 

 

Relacionado à licitação sustentável, não há adoção de nenhum critério de sustentabilidade ambiental 

na aquisição de bens e/ou na contratação de serviços. 
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8 - Conformidade da gestão e demandas de órgãos de 

controle 

8.1 - Tratamento de deliberações do TCU 

Quadro 12 – Situação de Atendimento das Demandas do TCU 

Situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item 

da deliberação 

Providências adotadas / Ações 

implementadas 

Acórdão 

699/2016 TCU 
9.2.5 

Ouvidoria e Código de 

Conduta Ética 
Em fase de implantação 

Acórdão 

699/2016 TCU 
9.2.4 e 9.2.6 

Serviços de Atendimento ao 

Clientes/Cidadão 
Em fase de implantação 

Fonte: SESCOOP/AL 

 
Ressalta-se que o item 9.2.5 do acórdão 699/2016 do Tribunal de Contas da União foi 

parcialmente finalizado, pois o código de conduta ética foi implantado e disponibilizado no 

sítio do SESCOOP/AL. A Ouvidoria será implantada em 2020. 

 

Quanto aos itens 9.2.4 e 9.2.6 serão implementados em 2020. 

 

8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Quadro 13 – Situação de Atendimento das Demandas da CGU 

Situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação Nº do 

item 

Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas / 

Ações implementadas 

Relatório 

CGU 10/2017 
1.1.2.2 

Ausência de definição formal das atribuições das 

Gerências: Formalização das competências e 

atribuições das Gerências 

Em fase de implantação 

Relatório 

CGU 10/2017 
1.1.2.3 

Deficiências na gestão de pessoas: 

Critérios utilizados na contratação de pessoal; 

Elaboração do plano anual de capacitação para os 

funcionários e colaboradores 

Em fase de implantação 

Relatório 

CGU 10/2017 
1.1.2.4 

Deficiências relacionadas a indicadores de 

desempenho e gestão de riscos: Definição de 

indicadores de desempenho da gestão 

Em fase de implantação 

Relatório 

CGU 10/2017 
1.1.2.5 

Deficiências no sistema de controle interno 

relativas aos componentes “atividades de controle”, 

“informação e comunicação” e “Monitoramento”: 

Capacitação em transparência e lei de acesso à 

informação e gestão de riscos e controles internos 

Em fase de implantação 

Fonte: SESCOOP/AL 

 
No item 1.1.2.3 – Foi elaborado para 2020 o Projeto de Desenvolvimento de Competências com 

objetivo de desenvolver as competências técnicas dos colaboradores do SESCOOP/AL. 
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8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
 

 
Não houve recomendações da Auditoria Interna no exercício de 2019. 
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9 – Apêndices 

9.1 - Quadros, tabelas e figuras complementares 

 

Quadro 02 – Identificação dos Administradores 

Identificação dos Administradores 

Cargo Nome Completo CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade 

Superintendente Márcia Túlia Pessôa de Sousa 670.790.754-91 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Membros do Conselho Deliberativo 

Presidente Marcos Antônio Braga da Rocha 088.172.004-68 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante dos 

Empregados (Titular) 

Adriano Marques de Oliveira 421.846.734-04 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante dos 

Empregados (Suplente) 

Josefa Izabel Silva Filho 071.233.034-82 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante das 

Cooperativas (Titular) 

Dyego Correia Silva 054.235.074-21 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante das 

Cooperativas (Titular) 

Nivaldo do Nascimento 205.842.291-00 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante das 

Cooperativas (Suplente) 

Isaac da Silva Ferreira 860.012.994-04 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante das 

Cooperativas (Suplente) 

Paulo Rodrigues Agra 383.219.204-20 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante do SESCOOP 

Nacional (Titular) 

Eduardo Regueira Silva 091.528.224-00 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Representante do SESCOOP 

Nacional (Suplente) 

Susan Miyashita Vilela 870.469.389-20 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Membros do Conselho Fiscal 

Conselheiro Fiscal (Titular) José Sérgio Silva Morais 018.610.514-25 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Conselheiro Fiscal (Titular) Sônia Maria Martins Saraiva Leão 232.830.093-68 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Conselheiro Fiscal (Titular) Geraldo Rodrigues Pena 042.387.698-80 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Conselheiro Fiscal (Suplente) Flávio Feijó de Omena 699.171.674-04 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Conselheiro Fiscal (Suplente) Maria José da Silva 010.776.094-00 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Conselheiro Fiscal (Suplente) Adilma Tavares de Araújo 049.695.684-13 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Gerentes e Assessores 

Gerente de Desenvolvimento Marivá Pereira de Oliveira 208.390.814-72 01/01/2019 a 
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de Cooperativas 31/12/2019 

Gerente de Operações Marcia Andréia Freire de Almeida 

Lins 

454.966.844-04 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Assessor Jurídico João Carlos da Rocha Ramiro Basto 008.176.204-60 01/01/2019 a 

31/12/2019 

Assessoria de Comunicação Scanoni & Pacífico Comunicação 

LTDA 

26.886.575/000

1-47 

01/01/2019 a 

31/12/2019 

Assessoria Contábil Lessa & Moura Contabilidade e 

Consultoria Empresarial S/S 

04.307.530/000

1-38 

01/01/2019 a 

31/12/2019 

Fonte: SESCOOP/AL 
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Quadro 07 – Contratos Firmados no Exercício a que se Refere à Prestação de Contas 

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato 
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação 

Data da 

contratação 
Sit. Nat. Elem. despesa 

Valor total 

Ano (R$) 

Contrato 

01/2019 

Contratação de empresa para na 

administrar, gerenciar, emitir, distribuir e 

fornecer cartões de Vale Alimentação 

magnéticos com chip, bem como a 

providência de recargas mensais, para 

disponibilização aos colaboradores do 
SESCOOP/AL 

SODEXO PASS DO BRASIL 

SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 
69.034.668/0001-56 

Pregão sem Registro de 

Preço 
01/09/2019 P O 

1.1.5.01.02.002 – Vale 

Alimentação a Apropriar 
R$140.400,00 

Contrato 

02/2019 

Contratação de empresa especializada em 

assessoria contábil para atender as 
demandas do SESCOOP em Alagoas, 

conforme especificações constantes no 

termo de referência, pelo período de 12 
(doze) meses 

LESSA & MOURA 
CONTABILIDADE E 

CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S/C 

04.307.530/0001-38 
Pregão sem Registro de 

Preço 

Contrato 
04/11/2018 - 

Aditivo 

03/11/2019 

P O 3.1.2.03.02.002 – Contábeis R$48.000,00 

Contrato 

03/2019 

Contratação de empresa especializada em 

assessoria de comunicação e imprensa, para 

atender as demandas do SESCOOP em 

Alagoas, conforme especificações 

constantes no termo de referência, pelo 

período de inicial de 12 (doze) meses 

PATRÍCIA VIEIRA PACÍFICO 

01386070440 
26.886.575/0001-47 

Pregão sem Registro de 

Preço 
11/03/2019 P O 

3.1.2.02.05.001 – Anúncio 

Divulgação, Propaganda e 

Publicidade 

R$48.000,00 

Contrato 

04/2019 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de gestão de frota 

para atendimento de veículo, relativamente 
ao abastecimento de combustível 

automotivo, por meio de ampla rede 

credenciada no Estado de Alagoas aliada a 
um controle gerencial, com operação de 

sistema informatizado via internet e 

tecnologia de cartão eletrônico, conforme 
especificações constantes no Anexo I – 

Termo de referencia 

TICKET SERVIÇO S/A 47.866.934/0001-74 

Dispensa com base no 
Art. 9,III - Aditivo de 

Prorrogação de 

Contrato 

Contrato 
07/04/2015 - 

Aditivo 

05/04/2019 

P O 

3.1.2.01.4.001 – 

Combustíveis e 

Lubrificantes/ 3.1.2.03.004 – 
Manutenção e conservação 

de Veículos 

R$48.000,00 
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Contrato 

05/2019 

Contratação de Empresa/Profissional para 

ministrar Curso de Itil Foundation, 
incluindo prova de certificação, para 

cooperados da Macrocoop. O Curso terá 

carga horaria de 16 horas, além de 04 para 
prova de certificação 

MASTERHOUSE 

TREINAMENTOS E 
SOLUÇÕES EM TI LTDA 

14.687.773/0001-00 
Dispensa com base no 

Art.9,I 
22/07/2019 E O 

3.1.2.03.02 - Serviços de 

Instrutores 
R$37.100,00 

Contrato 

06/2019 

Solicitação de Contratação de Curso de 

Coaching para colaboradores do 
SESCOOP/AL 

IBC COACHING 

TREINAMENTOS E EDITORA 
LTDA 

32.278.008/0001-00 
Inexigibilidade com 

base no Art. 10,II 
10/10/2019 E O 

3.1.2.02.07.001 – Curso de 

Capacitação 
R$20.625,00 

Contrato 
07/2019 

Contratação de empresa especializada em 

Cronometragem e Assessoria Esportiva 

para atuar na Meia Maratona Coop, que está 
sendo organizada pelo Sicredi em parceria 

com o SESCOOP/AL. O evento acontecerá 
em duas datas, nos dias 31/08 e 01/09 

DANIEL HENRIQUE COSTA 
(CONTIME ASSESSORIA) 

14.186.369/0001-45 
Dispensa com base no 

Art.9,I 
25/07/2019 E O 

3.1.2.02.05.001 - Anúncios, 

divulgações, propaganda e 

publicidade. 

R$16.300,00 

Contrato 
08/2019 

Locação de Equipamento para evento 

Literarte 2019 - Coopex Piranhas 

M A SANTOS JUNIOR 
PRODUÇÕES ME 

11.055.931/0001-03 
Dispensa com base no 

Art.9,I 
19/11/2019 E O 

3.1.2.02.02.04 – Locação de 

equipamentos para Feiras e 

Eventos 

R$15.000,00 

Contrato 

09/2019 

Aquisição de Kits de Saúde Bucal, que 

serão utilizados nas ações promovidas pelo 

SESCOOP/AL (Projeto Cooper Ação) no 
ano de 2019 

FARMÁCIA MILENIO - EIRELI 12.193.575/0001-57 
Dispensa com base no 

Art.9,I 
16/05/2019 E O 

3.1.2.01.04.999 - Outros 

Materiais de Consumo 
R$14.670,00 

Contrato 

10/2019 

Confecção de Camisas UV para serem 

utilizadas pelos participantes das atividades 

realizadas pelo sistema 

OCB/SESCOOP/AL, com foco principal 
nas atividades desenvolvidas pelo ramo 

Agropecuário (Projeto Roça Oficina 

Profissionalizante) 

PROTECT MALHAS 
COMÉRCIO ATACADISTA DE 

TECIDOS E VESTUÁRIOS 

EIRELI 

31.861.203/0001-04 
Dispensa com base no 

Art.9,I 
29/07/2019 E O 

3.1.2.02.05.001 – Anúncio, 

Divulgação, Propaganda e 
Publicidade 

R$ 13.192,90 

Fonte: SESCOOP/AL 
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Quadro 08 – Contratos com Pagamentos Realizados 
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato 
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da contratação Sit. Nat. Elem. despesa 

Valor total 

Ano (R$) 

Contrato 

01/2019 

Contratação de empresa para na administrar, 

gerenciar, emitir, distribuir e fornecer cartões 
de Vale Alimentação magnéticos com chip, 

bem como a providência de recargas mensais, 

para disponibilização aos colaboradores do 
SESCOOP/AL 

SODEXO PASS DO BRASIL 

SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 
69.034.668/0001-56 

Pregão sem Registro 

de Preço 
01/09/2019 P O 

1.1.5.01.02.002 – 

Vale Alimentação a 

Apropriar 

R$35.100,00 

Contrato 

02/2019 

Contratação de empresa especializada em 

assessoria contábil para atender as demandas 
do SESCOOP em Alagoas, conforme 

especificações constantes no termo de 

referência, pelo período de 12 (doze) meses 

LESSA & MOURA 
CONTABILIDADE E 

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL S/C 

04.307.530/0001-38 
Pregão sem Registro 

de Preço 

Contrato 04/11/2018 - 

Aditivo 03/11/2019 
P O 

3.1.2.03.02.002 – 

Contábeis 
R$ 8.000,00 

Contrato 

03/2019 

Contratação de empresa especializada em 
assessoria de comunicação e imprensa, para 

atender as demandas do SESCOOP em 

Alagoas, conforme especificações constantes 
no termo de referência, pelo período de 

inicial de 12 (doze) meses 

PATRICIA VIEIRA PACÍFICO 

01386070440 
26.886.575/0001-47 

Pregão sem Registro 

de Preço 
11/03/2019 P O 

3.1.2.02.05.001 – 

Anúncio 
Divulgação, 

Propaganda e 

Publicidade 

R$40.000,00 

Contrato 

04/2019 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gestão de frota para 

atendimento de veículo, relativamente ao 

abastecimento de combustível automotivo, 
por meio de ampla rede credenciada no 

Estado de Alagoas aliada a um controle 

gerencial, com operação de sistema 
informatizado via internet e tecnologia de 

cartão eletrônico, conforme especificações 

constantes no Anexo I – Termo de referência 

TICKET SERVIÇO S/A 47.866.934/0001-74 

Dispensa com base 
no Art.9,III - Aditivo 

de Prorrogação de 

Contrato 

Contrato 07/04/2015 - 

Aditivo 05/04/2019 
P O 

3.1.2.01.4.001 – 
Combustíveis e 

Lubrificantes/ 

3.1.2.03.004 – 
Manutenção e 

conservação de 

Veículos 

R$32.000,00 

Contrato 
05/2019 

Contratação de Empresa/Profissional para 
ministrar Curso de Itil Foundation, incluindo 

prova de certificação, para cooperados da 

Macrocoop. O Curso terá carga horaria de 16 

horas, além de 04 para prova de certificação 

MASTERHOUSE 

TREINAMENTOS E 

SOLUÇÕES EM TI LTDA 

14.687.773/0001-00 
Dispensa com base 

no Art.9,I 
22/07/2019 E O 

3.1.2.03.02 - 

Serviços de 

Instrutores 

R$37.100,00 



 

 

 
 
 
 
 

52 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Contrato 

06/2019 

Solicitação de Contratação de Curso de 

Coaching para colaboradores do 
SESCOOP/AL 

IBC COACHING 

TREINAMENTOS E EDITORA 
LTDA 

32.278.008/0001-00 
Inexigibilidade com 

base no Art. 10,II 
10/10/2019 E O 

3.1.2.02.07.001 – 

Curso de 
Capacitação 

R$20.625,00 

Contrato 

07/2019 

Contratação de empresa especializada em 

Cronometragem e Assessoria Esportiva para 
atuar na Meia Maratona Coop, que está sendo 

organizada pelo Sicredi em parceria com o 

SESCOOP/AL. O evento acontecerá em duas 
datas, nos dias 31/08 e 01/09 

DANIEL HENRIQUE COSTA 

(CONTIME ASSESSORIA) 
14.186.369/0001-45 

Dispensa com base 

no Art.9,I 
25/07/2019 E O 

3.1.2.02.05.001 - 

Anúncios, 

divulgações, 
propaganda e 

publicidade. 

R$16.300,00 

Contrato 

08/2019 Locação de Equipamento para evento 
Literarte 2019 - Coopex Piranhas 

M A SANTOS JUNIOR 

PRODUÇÕES ME 
11.055.931/0001-03 

Dispensa com base 

no Art.9,I 
19/11/2019 E O 

3.1.2.02.02.04 – 

Locação de 

equipamentos para 
Feiras e Eventos 

R$15.000,00 

Contrato 
09/2019 

Aquisição de Kits de Saúde Bucal, que serão 

utilizados nas ações promovidas pelo 
SESCOOP/AL (Projeto Cooper Ação) no ano 

de 2019 

FARMÁCIA MILENIO - EIRELI 12.193.575/0001-57 
Dispensa com base 

no Art.9,I 
16/05/2019 E O 

3.1.2.01.04.999 - 

Outros Materiais de 

Consumo 

R$14.670,00 

Contrato 

10/2019 

Confecção de Camisas UV para serem 
utilizadas pelos participantes das atividades 

realizadas pelo sistema OCB/SESCOOP/AL, 

com foco principal nas atividades 
desenvolvidas pelo ramo Agropecuário 

(Projeto Roça Oficina Profissionalizante) 

PROTECT MALHAS 

COMÉRCIO ATACADISTA DE 

TECIDOS E VESTUÁRIOS 
EIRELI 

31.861.203/0001-04 
Dispensa com base 

no Art.9,I 
29/07/2019 E O 

3.1.2.02.05.001 – 

Anúncio, 

Divulgação, 
Propaganda e Public 

R$ 13.192,90 

Fonte: SESCOOP/AL 


