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O ano passado foi cheio de desafios para o Mundo inteiro. Para o Sistema OCB Alagoas

não foi diferente, mas podemos dizer, com toda certeza, que superamos expectativas e

mostramos a força do nosso trabalho diante de um turbilhão de acontecimentos.

A nossa agenda foi adaptada à realidade e assim conseguimos atingir metas e bons

resultados dentro do possível. O modo on-line foi essencial para realizarmos várias

atividades, mas com cuidados e atendendo aos protocolos também mantivemos ações

presenciais importantes para disseminação do cooperativismo.

Formações, cursos, missões técnicas, reuniões, atividades de projetos e atendimentos

do Programa de Orientação Cooperativista marcaram a nossa trajetória em 2020.

No começo do ano passado foram realizadas ações importantes como o “Cozinha da

Roça”, curso de culinária que faz parte das atividades do Projeto Roça Cooperativa. Uma das

aulas de Gastronomia ainda foi ministrada presencialmente em 2020. O público-alvo foram

clientes do Roça e a comunidade do Feitosa, bairro onde está localizada a sede do Sistema

OCB Alagoas.

O Projeto “Portas Abertas”, que é inspirado no modelo da OCB Nacional e tem como

objetivo apresentar o funcionamento do Sistema OCB a cooperativas, também foi iniciado em

2020 (março). Cooperados da Cooperativa Nacional dos Bibliotecários e Profissionais da

Informação (Bibliocoop) estiveram na nossa sede para conhecer a estrutura e funcionamento

do Sistema OCB Alagoas.
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Além dessas ações, a oficina “Introdução a Práticas Efetivas de Ensino em Contexto

Escolar para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista” foi iniciada. A atividade foi voltada

às cooperativas educacionais.

Em 2020 as cooperativas realizaram 21 PAGC e um (01) PDGC. No ano passado foram

realizados 2335 atendimentos a cooperados e empregados. Além disso, 27 atendimentos do

Programa de Orientação Cooperativista (POC) foram feitos.

O ano que passou foi marcante também devido ao formato que adaptamos o Dia de

Cooperar. Duas cooperativas participaram das atividades. O Dia C em Alagoas foi realizado em

vários momentos. Uma das principais ações fez parte da campanha “Juntos Somos +”.

Donativos foram arrecadados e doados por um mutirão de voluntários a uma

comunidade atingida por enchentes em Santana do Ipanema, cidade onde fica a sede da

Cooperativa de Avicultores e Agricultores Familiares do Sertão Alagoano (Coopafas).

Outras atividades paralelas ocorreram dentro das ações do Dia C como a doação de

termômetros infravermelhos e totens para álcool em gel a cooperativas educacionais. Também

teve entrega de protetores faciais a cooperativas de Enfermagem e Fisioterapia, kits com

máscaras, álcool em gel, copos e mel da Coopeapis para cooperados da Macrocoop que

trabalham em hospitais.
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O Dia C também se estendeu a cooperativas de catadores de recicláveis. Máscaras de

tecido e materiais de higiene pessoal foram entregues à Cooprel e Cooplum. Além disso, foi

realizada uma campanha para coletar materiais recicláveis para essas cooperativas e houve

atendimento odontológico a cooperados.

Superação, trabalho, responsabilidade, comprometimento e muita cooperação. Assim foi

2020. Encerramos o ano com um saldo positivo e fortalecidos, pois os desafios nos deixaram

mais fortes e experientes.





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
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MONITORAMENTO        FORMAÇÃO PROMOÇÃO

117 116 20

464 1171 2520
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2017 2018 2019 2020 TOTAL

R$ 1.348.381,96 































Cartaz do Projeto Nossa História
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Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

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.
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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.
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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.
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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.
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5. Ajuste de Valor Presente – Pronunciamento
Técnico CPC n. 12
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6. Provisões de 1/3 de Férias e Encargos 
e 13º Salário e Encargos

Em 2020 foram apropriados mensalmente a provisão de 

1/3 de férias e encargos sobre as férias e a provisão de 13 salário 

e encargos.
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Bancos 34.478 29.963

Aplicações financeiras 126.059 79.347

Total 160.537 109.310
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Adiantamentos a empregados 4.206 12.905

Contribuição Cooperativista 1.416.955 1.196.404

Taxa de Manutenção 311.150 251.900

Contribuição Confederativa 269.072 132.436

(-) Perdas Estimadas Créd. Liq. Duvidosa (430.716) (148.759)

Outros Valores a Receber (a) 7.006 4.843

Total 1.577.673 1.449.729

Montante referente a adiantamento a terceiros, OCB nacional devedor e Sescoop/AL devedor.
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)
INSS a Recuperar (a) 465 465

PIS e COFINS a Recuperar (b) 11 11

Total 476 476

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.
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Descrição Taxas anuais de Dep. % 2020

R$

Custo Depreciado Líquido

Máquinas e equipamentos 10% 1.910 (525) 1.385

Equipamentos de informática 20% 18.661 (15.695) 2.966

Total do imobilizado 20.571 (16.220) 4.351

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.
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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
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Fornecedores 93.397 47.843

Contribuições a Repassar para o Nacional 545.165,67 441.737

Total 638.562,67 489.580
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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.

DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Encargos, consignações e impostos sobre folha de 

pagamento
18.886 16.026

Impostos retidos de terceiros - 9

Total 18.886 16.035
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)
31/12/2019

(R$)

Provisão de Férias 24.058 26.766

Provisão de INSS sobre férias 5.702 6.347

Provisão de FGTS sobre férias 1.925 2.142

Provisão de PIS sobre férias 241 268

Total 31.926 35.523



Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Provisão para Ações Trabalhistas 1.957 1.957

Total 1.957 1.957
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O patrimônio líquido é composto substancialmente de superávits acumulados.

DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Patrimônio Social 1.065.641 1.041.575

Total 1.065.641 1.041.575
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O patrimônio líquido é composto substancialmente de superávits acumulados.

DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)
Contribuição Confederativa 112.945 107.566

Contribuição Cooperativista 384.773 467.837

Contribuição Sindical 1.001 30.033

Taxas Regulamentares 114.763 110.498

Prestação de Serviços 45.120 53.200

Outras Receitas Operacionais 276.697 274.174

Total 935.299 1.043.308
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Salários e Proventos 257.947 235.092

Férias 30.551 27.308

13º  salário 22.919 20.689

Encargos Sociais 98.413 35.000

Benefícios 51.379 35.000

Diárias 315 8.562

Cédulas de Presença 8.000 8.800

Total 469.524 370. 451
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

Despesas Administrativas (a) 362.838 209.232

Despesas com Prestação de Serviços (b) 74.019 207.112

Total 436.857 416.344

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.
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)

31/12/2019

(R$)

I.P.T.U 2.714 2.664

I.O.F 25 107

IRRF S/ Aplicação Financeira 996 1.450

I.S.S 2.256 2.665

Outras taxas 390 406

Total 6.381 7.292
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DESCRIÇÃO
31/12/2020

(R$)
31/12/2019

(R$)

Receitas financeiras

Receitas de aplicações financeiras

7.303

5.679

8.321

6.518

Juros

Multas
1.425

205
1.803

-

Despesas financeiras

Despesas bancárias
(8.780)
(8.780)

(11.006)
(11.006)

Resultado financeiro (1.472) (2.006)


















