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1 - Apresentação 
 

O Sistema OCB/AL é formado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do 

Estado de Alagoas (OCB/AL) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

no Estado de Alagoas (SESCOOP/AL). 

A OCB/AL atua promovendo 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. 

Já o SESCOOP/AL integra o Sistema S e trabalha organizando e executando o ensino de 

formação profissional, acompanhando e orientando as gestões cooperativistas e 

promovendo socialmente as pessoas que trabalham em cooperativa, seus familiares e 

comunidades onde estão inseridos, tudo isso com o objetivo de estimular os crescimentos 

social e econômico. 

Dezenas de sociedades cooperativas de diversos ramos econômicos como Agropecuário, 

Produção de Bens e Serviços, Saúde, Transporte, Crédito, Consumo e Infraestrutura têm 

recebido atendimento da paraestatal. Mantém contato permanente com nossos diversos 

públicos e busca 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 do SESCOOP/AL está estruturado em nove capítulos, descritos no 

sumário, incluindo apêndices. Como parte integrante da prestação de contas, possui como 

anexo banco de dados que discrimina licitações e contratos, valores das transferências 

realizadas, receitas, despesas e remunerações pagas aos empregados no exercício de 2018. 

 

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 2018 o SESCOOP/AL dedicou-se à realização das metas estabelecidas no plano anual de 

trabalho (PAT), alcançando 100% delas, e, no quesito orçamento, conseguiu reduzir custo. 

 

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. Cooperativas agropecuárias, educacionais, 

de crédito, de saúde e de transporte foram assistidas e acompanhadas mediante desafios 

internos e desafios impostos pelo mercado externo. 

 

Já o projeto estruturador Roça Cooperativa Alagoana, que atende cooperativas da agricultura 

familiar, permitiu a cada sócio a conquista de quase meio salário mínimo por mês, 

aumentando em mais de 15 vezes sua renda, uma vez que antes do projeto eles tinham como 

renda R$30,00 (trinta reais) mensais (dado de abril de 2017). Conclui-se então, que a 

mudança para melhor aconteceu na zona rural. 
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Percebe-se desafios no modelo empresarial cooperativo - por se tratar de ambiente onde, no 

mínimo, 20 famílias se organizam para trabalhar e prosperar, trazendo consigo mitos, ritos e 

crenças diferentes. Equacionar essa complexidade é o que mais exige dos profissionais 

envolvidos nesses processos. 

 

Acreditar que sempre é possível realizar mais, impulsiona nosso trabalho, principalmente  em 

relação às cooperativas educacionais, onde seria o local base de formação do cidadão. Assim 

investe-se em ações para melhoria das práticas pedagógicas no caminho da Educação para 

integridade - investigar, refletir, integrar, viver e influenciar na perspectiva da educação 

clássica e formação cristã. 

 

Para esse ramo, o SESCOOP/AL também se debruça sobre a materialização da Lei 

13.146/2015, cujo objetivo é acessibilidade à educação para pessoas com deficiência.  

Acredita-se que, persistindo nessa vereda, em cinco anos terá cinco escolas aptas 

tecnicamente para melhorar pessoas. 

 

Assim, é fundamental refinar a prestação de serviços do SESCOOP/AL, e seguir em evolução  

periódica e sistemática. O Nordeste é uma região rica e ávida, e nesse cenário o 

cooperativismo certamente tem muito a contribuir. 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 

 

 
 

11 

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 

Telefones/fax: (82) 2122-9494 

Endereço postal: Avenida Governador Lamenha Filho, nº 1880, Bairro Feitosa, CEP 57.043-600, Maceió – 

Alagoas 

Endereço eletrônico: silvana.silva@ocb-al.coop.br 

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

Fonte: SESCOOP/AL 
 

 

 

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

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

quadro n° 02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silvana.silva@ocb-al.coop.br
http://www.ocb-al.coop.br/
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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 criado por meio da Medida Provisória nº 1.715, de 03 de 

setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território 

nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do 

trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Artigo 7º).  

• Competências institucionais: as competências do SESCOOP estão definidas no 

Decreto nº 3.017, de 06 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, Visão de 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 

socialmente os 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 
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Quadro 04 – Normas da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e 

suas reedições  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/171

5.htm 

Medida Provisória 2.168/2001, de 24 de agosto de 

2001 
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

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 

850/2012 
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

Diretriz de Contratação Direta - Resolução 860/2012 http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos 

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

Planejamento estratégico Não há 

Indicadores de desempenho utilizados na gestão Não há 

Organograma http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos/2 

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

Mapa estratégico https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arqu

ivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_SESCOOP_

2015_2020.pdf 

Fonte: SESCOOP/AL 

2.3 - Ambiente de atuação 
 

 

O Plano Estratégico em fase de estruturação do SESCOOP/AL 2015-2020 está inserido no 

contexto de um planejamento estratégico corporativo, que segue a unidade nacional e, como 

unidade estadual, realiza o seu desdobramento levando em consideração estratégias 

institucionais e realidades locais em que está inserida.  

 

O planejamento estratégico da empresa pode ser definido como o documento formal pelo qual 

a empresa traça seu caminho para ser bem sucedida. É um processo-chave para toda gestão, 

que deve elaborar um plano estratégico adequado, no qual formalize a estratégia de negócios 

de forma a ficar claro para toda a organização.  

 

O SESCOOP/AL tem se empenhado em otimizar o planejamento das atividades e dos 

processos, embora ainda receba muitas demandas tempestivas das cooperativas.  

 

A equipe de trabalho mostra bastante comprometimento e empenho. Foi estruturado oficinas 

teórico-práticas, que foram implantadas em alguns ramos de atividade e esses apresentaram 

resultados satisfatórios. Teve início o Programa de Educação para Integridade nas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1715.htm
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
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos/2
http://ocb-al.coop.br/transparencia
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
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cooperativas do ramo Educacional;  com foco em instruir as cooperativas na área de abertura 

de mercado com o objetivo de melhorar seus resultados.  

 

Possui uma assessoria de comunicação com atuação eficiente e eficaz, que trabalha buscando 

publicizar o Sistema Cooperativista estadual, nacional e internacional.  

 

Diante da caminhada surgiu desafios como: alterações no planejamento orçamentário, devido 

às demandas tempestivas das cooperativas e ainda por estarem inseridas num modelo 

empresarial que possui no mínimo 20 pessoas com mitos, ritos e crenças diferentes.  

 

Foi identificado um aumento de grupos interessados em organizar-se em empresa cooperativa, 

o que podemos entender como maior compreensão do tema "cooperativismo" pela sociedade 

alagoana e maior compreensão da existência e da atuação dessa entidade, traduzindo-se em 

oportunidades para o Sistema OCB/AL.  

 
 

Quadro 05 – Números do Cooperativismo em Alagoas 

Número de cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

89 117 24.319 26.482 2.249 1.486 

Fonte: SESCOOP/AL 
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3 - Planejamento organizacional e desempenho 

orçamentário e operacional 

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

 

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: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

234 

462 

 Nº de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da cultura

da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do

cooperativismo

Gráfico 01 - Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 1 

Previsto Realizado
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Tabela 01 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 1 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Programa de Orientação 

Cooperativista 
32.508,00 18.830,75 234 312 

Pessoas 

beneficiadas Aprendiz Cooperativo - 24.480,00 - 150 

Total 32.508,00 43.310,75 234 462 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados  

 

No ano de 2018, houve uma ampliação nas demandas de orientação de constituição de 

cooperativa nos diversos ramos de atividade, principalmente o ramo agropecuário. Teve 

ainda, após aprovação da reformulação orçamentária, a solicitação de duas turmas de 

Aprendiz Cooperativo – Auxiliar Administrativo para selecionados da Cooperativa 

Agropecuária de Pindorama, situada na zona rural do município de Coruripe, com 21 

participantes em cada uma. A iniciativa aconteceu em 2018 e se estende até 2019.  

   

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

Por se tratar de um programa direcionado ao fomento de cooperativas, o Programa de 

Orientação Cooperativista – POC se realiza a partir de demanda da sociedade. Em 2018 o 

POC superou a expectativa de ações previstas no plano de metas, com 33,33% de excedente 

de pessoas atendidas em relação ao previsto, bem como se observa uma redução de valores na 

realização de R$13.677,25, tal redução se deu em virtude da orientação ter sido conduzida 

pelos empregados celetistas do Sistema, evitando custo 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: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 
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Tabela 02 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 2 

Resultados 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Curso p/Formação de 

Conselheiros 
14.280,00 5.967,38 25 40 

Pessoas 

beneficiadas 

Oficina Profissionalizante 290.450,00 229.218,53 180 476 

AC Oficina 

Profissionalizante 
202.385,00 146.265,99 181 570 

Viver Bem Oficina 

Profissionalizante 
86.380,00 75.984,50 150 293 

Roça Oficina 

Profissionalizante 
1.184.247,00 1.045.034,32 200 1105 

AC Encontro Educação 87.400,00 64.211,09 15 136 

Viver Bem Missão 

Técnica 
65.000,00 80.963,50 02 02 

Roça Missão Técnica 32.000,00 34.484,00 20 49 

Missão Técnica 71.000,00 112.411,97 05 05 

AC Missão Técnica 171.936,00 160.330,89 12 12 

Aprendizagem 

Organizacional 
51.380,00 26.710,20 10 166 

Total 2.256.458,00 1.981.582,37 800 2854 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

800 

2854 

Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e governança

Gráfico 02 - Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 2 

Previsto Realizado
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ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos  

 

O objetivo estratégico n°2 contempla visitas técnicas, programas de aprendizagem 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. Foram ao 

todo 2.444 atendimentos nas oficinas teórico práticas realizadas e no ramo agropecuário a 

renda média/mensal das famílias aumentou de R$31,00 em abril de 2017 para R$500,00 em 

dezembro de 2018. 

 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 
 

Em 2018 houve acréscimo de 905 atendimentos na zona rural (cooperativas agropecuárias) 

por meio 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 13,32%. O montante de realização foi de 

R$1.981.582,37, o que representa redução de R$274.875,63. É possível ainda, observar no 

gráfico, que a meta de ações previstas para o exercício foi suplantada ao triplo do número 

previsto.  
 

 

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

formação e qualificação profissional 

 

Descrição geral  

O modelo empresarial cooperativo, em especial nas regiões norte e nordeste do País, carece de 

acompanhamento em todas as dimensões sejam elas: gestão executiva, governança, técnicas para melhoria 

produtiva. Cabe ao Sescoop AL viabilizar acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação 

profissional, uma vez que dada a complexidade inerente ao modelo instalado há ainda bastante 

desconhecimento acerca do tema. Por meio de sistema de cadastro o Sescoop realiza diagnóstico e oferta de 

oficinas teórico práticas às cooperativas registradas e regulares e ainda, disponibiliza acesso a outras 

variedades de metodologias de aprendizagem, todas visando resultados social e econômico. 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 
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Tabela 03 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 3 

Resultados 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto 
Realizad

o 

Bolsa de Qualificação 52.560,00 43.920,00 345 2487 

Pessoas 

beneficiadas 

Curso de Informática 85.440,00 53.909,25 20 69 

Curso Básico de Cooperativismo 4.356,00 1.176,00 15 57 

Manutenção do Funcionamento- 

CAPCOOP  
669.249,00 557.704,65 - - 

Investimento/Treinamento de RH-

CAPCOOP 
34.522,00 25.554,08 - - 

Total 846.127,00 682.263,98 380 2.613 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos  

 

O SESCOOP/AL atua nas cooperativas a partir de diagnóstico. O principal objetivo é atenuar 

carências técnicas e contribuir para refinamento das práticas produtivas, dessa forma, as 

atividades formativas cumprem o papel de profissionalizar a gestão e melhorar 

economicamente famílias associadas. 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

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

setor sucroalcooleiro no programa bolsa de qualificação. Em 2018 este programa realizou seis 

380 

2613 

Nº pessoas que participaram de eventos de gestão, qualificação e governança

Gráfico 03 - Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 3 

Previsto Realizado
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turmas no período da entresafra, evitando processo de demissão em massa de empregados da 

Cooperativa Pindorama. Ao todo foram 308 trabalhadores capacitados e mantidos respectivos 

postos de trabalho, com atividades semanais de março a agosto/2018. 
 

 

3.1.4 - Objetivo estratégico 4: Promover a profissionalização da governança 

cooperativista 

 

Não foi alocado no orçamento recurso para este objetivo estratégico 

 
 

 

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: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

34 

26 

cooperativas monitoradas

Gráfico 04 - Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 5 

Previsto Realizado
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Tabela 04 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 5 

Resultados 

Orçamentário Físico 

Unidade de medida 
Previsto Realizado 

Previst

o 
Realizad

o 

Roça MONIT 65.970,00 40.711,75 07 06 

 Cooperativas 

monitoradas 

AC PAC I 26.000,00 11.270,50 04 02 

PAGC 7.250,00 5.457,50 16 11 

Viver Bem MONIT 10.370,00 3.564,00 07 07 

PAC I 5.805,00 105,00 - - 

Total 115.395,00 61.108,75 34 26 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos 

Fazendo uso de ferramentas de monitoramento, o Sescoop AL instalou em 2018 24 ações de 

PAGC – Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativa, distribuída nos projetos 

estruturadores dos diversos ramos,  além da atualização do SINAC - Sistema Nacional de 

Cooperativas, tais ferramentas têm fácil aplicabilidade e contribuem signifcativamente para 

melhoria de processos gerenciais nas cooperativas. 

Embora perceba-se resistência na adesão ao PAGC, SINAC e PDGC – Programa de 

Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, o Sescoop AL conseguiu adesão de todas as 

cooperativas vinculadas aos projetos estruturadores. Questionadas sobre a dificuldade em 

aderir aos programas de monitoramento, algumas cooperativas alegaram medo em 

externalizar fragilidades, apresentando dessa forma desconhecimento sobre o real papel do 

Sescoop. 
 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

 

O montante previsto foi de 34 cooperativas com 26 que aderiram aos programas de 

monitoramento, correspondendo 76,47% das metas físicas. O recurso previsto para essa ação 

foi de R$115.395,00 com realização de R$61.108,75, representado por 52,96%. 
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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: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 

 

 

 
 

Tabela 05 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 6 

Resultados 
Orçamentário Físico 

Unidade de medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Ação Saúde 285.616,00 162.198,40 400 1.192 
Pessoas beneficiadas 

Total 285.616,00 162.198,40 400 1.192 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos 

 

Ações preventivas de saúde têm mudado a realidade de cooperados e familiares. O 

SESCOOP, ciente dessa carência, desenvolveu um projeto estruturador que objetiva zerar a 

cárie nas cooperativas educacionais e realizar mutirão no “Dia C” com foco na dentição de 

comunidades carentes da zona rural. 

Além do foco na dentição, existem projetos com oftalmologistas, dermatologistas, psicólogos 

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 

400 

1192 

Nº pessoas participaram de eventos voltados para saúde, seg.

trab., qualid. vida e responsabilidade socioambiental

Gráfico 05 - Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 6 

Previsto Realizado
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mensuração de indicadores está em construção. A proposta é quantificar procedimentos 

realizados em vez 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 conseguiu realizar 1192 atendimentos da zona rural, 

ultrapassando 792 do orçamento previsto na meta. 

  
 

3.1.7 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental  

Descrição geral  

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas. 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 
  

 
 

 Tabela 06 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 7 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

AC Gincana Cooperativista 83.085,00 19.013,00 400 2.320 

Pessoas 

beneficiadas 

Ação Cooperativista                      213.870,00 129.243,27 550 1.992 

Dia C 85.028,00 79.232,50 400 654 

Total 381.983,00 227.488,77 1.350 4.966 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

 

 1.350  

 4.966  

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

qualid. vida e responsabilidade socioambiental

Gráfico 06 - Indicadores de Resultado do Objetivo Estratégico 7 
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ii. Análise 

ii.a - Análise dos resultados obtidos 

O SESCOOP/AL elaborou o Projeto Aprender para Cooperar (AC) com a finalidade de 

desenvolver ações de aprendizagem que contribuam para a profissionalização da gestão das 

cooperativas, pautado na melhoria das competências dos participantes e na integração das 

perspectivas gerenciais, pedagógicas e sociais.  

 

Dentro desse, está alocado a “Gincana Literarte” com objetivo de melhorar o ensino-

aprendizagem dos estudantes por meio de pesquisas de temas relevantes que contribuam para 

o aperfeiçoamento do discente e na formação individual de cada cidadão, realizada na 

Cooperativa educacional COOPEX (nas duas unidades) com a participação de alunos, 

cooperados e familiares. 

 

O Dia de Cooperar  - “Dia C “ - está inserido na promoção social. O evento ocorre 

anualmente no primeiro sábado do mês de julho, porém em 2018 foi realizado no dia 30 de 

junho, devido à realização dos jogos da Copa do Mundo. Essa ação foi realizada no centro da 

cidade de Penedo, contemplando comunidade, cooperados e estudantes da Cooperativa 

Educacional de Penedo – COOPEPE, que contribuiu para toda a operacionalização da 

atividade, como também dos seus resultados. 

 

ii.b - Análise dos indicadores de resultado 

A atividade do projeto estruturador AC Gincana teve orçamento de R$83.085,00 com 

realização de R$19.013,00, tendo uma economicidade de R$64.072,00, e 400 pessoas 

previstas com 2.320 beneficiadas. 

A Ação Cooperativista atende a um público-alvo de cooperados, empregados de cooperativas 

e a comunidade do entorno. Houve um orçamento de R$213.870,00 e o realizado de 

R$129.243,27. Foi quadriplicado o número de pessoas beneficiadas nessa ação, sendo o 

previsto 550 e realizado 1.992 atendimentos. 

O “Dia C” apresentou um orçamento de R$85.028,00 e o realizado de R$79.232,50. O 

número de atendimentos foi 654, ultrapassando 254 serviços do previsto. 
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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.  Foi 

promovido mais de ações nas cooperativas registradas e regulares. Estímulo a formação 

continuada de colaboradores do sistema e ampliação e abertura de mercado para cooperativas 

vinculadas aos projetos estruturadores. 

 

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 

 

Embora não tenha incluído esse objetivo estratégico no orçamento de 2018, foram realizadas 

pela unidade ações de incentivo a educação e a qualificação profissional dos colaboradores. 

Realiza-se a aprendizagem organizacional mensalmente com o objetivo de refinar as práticas 

laborais tendo como objeto de estudo normas, regimento e legislações que normatizam o 

sistema. Além da aprendizagem, foram subsidiados cursos de pós-graduação lato sensu, 

congressos, seminários e encontros promovidos pela Unidade Nacional do SESCOOP. 
 

 

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

cooperativas 

 

As cooperativas recebem visitas periódicas de colaboradores e instrutores para alinhamento 

das atividades solicitadas, diagnóstico de melhorias e acompanhamento da execução das 

atividades, que estão inseridos nos outros objetivos estratégicos. 
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3.2.5 - Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus 

públicos 

Descrição geral  

Por meio da Assessoria de Comunicação e Marketing e através de ações de assessoria de imprensa, gestão de 

mídias sociais e de canais como jornal mural e newsletter, a sociedade e cooperativistas são 

permanentemente informadas sobre o que ocorre em Alagoas, no Brasil e no mundo.   

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 07 – Análise dos Resultados do Objetivo Estratégico 11 

Resultados 
Orçamentário Físico 

Unidade de medida 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Comunicação e Marketing 62.396,00 48.473,20 1 1 % Alocado na 

comunicação 
Total 62.396,00 48.473,20 1 1 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

 

Tabela 08 – Análise dos Indicadores do Objetivo Estratégico 11 

Análise dos indicadores 
2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

% Alocado na 

comunicação em relação 

ao orçamento 

0,95 1,20 1 1 1 

 

Legenda           Conforme Planejado             Merece atenção                  Desconforme 
 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 1   1  

% alocado na comunicação em relação ao orçamento

Gráfico 07 - Indicadores de Resultado do Objetivo 
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ii. Análise 

ii.a - Descrição sucinta das atividades  

 

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

de Alagoas. Seu trabalho se dá por meio da produção de conteúdo para canais de 

comunicação como: site institucional, jornal mural, 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. Há também 

manutenção de publicidade mensal no tamanho de ¼ de página no Caderno Tribuna 

Cooperativista da Tribuna Independente e criação de materiais promocionais como camisas, 

canetas, blocos, bolsas, cadernos, bonés, banners, backdrops, entre outros.  

 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados 

obtidos 

 

Identifica-se que do exercício de 2017 para o de 2018 houve 185 e 236 inserções 

respectivamente, com uma evolução de 51 ações, representando um percentual de 27,6% de 

acréscimo. O valor orçado para esta ação foi de R$62.396,00 e o realizado R$48.473,20 com 

um percentual de otimização de R$13.922,80. 
 

 

 

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

de recursos 

 

Acerca dos controles, consegue-se acompanhar mensalmente as metas previstas e realizadas e 

compreende a necessidade de adoção de prática de gestão de risco. No campo da 

administração de rotinas, continua fazendo uso do ponto digital e foi dado início ao processo 

de auditoria interna, atividade realizada pela assessoria jurídica da instituição, processo que 

soma positivamente como atenuante de falhas gerenciais. 
 

 

 

3.2.7 - Manutenção de Serviços Administrativos 

Descrição geral  

Prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas 

finalísticos. 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 
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Tabela 09 – Análise dos Indicadores da Gestão – Manutenção de Serviços Administrativos 

Análise dos indicadores 
2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Serviço Mantido 1 1 1 1 1 

 

Legenda        Conforme Planejado                  Merece atenção                    Desconforme 

 
Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Descrição sucinta das atividades  

 

 Em virtude do baixo turnover, a manutenção dos serviços administrativos se torna menos 

complexa, havendo maior apropriação de informações por parte dos colaboradores e expertise 

acerca das variáveis do sistema cooperativo alagoano. A manutenção de serviços 

administrativos corresponde às atividades dos setores administrativos e jurídico. O setor 

jurídico (assessoria jurídica) - composto por um advogado e um estagiário - é responsável 

pelas atividades de emissão de pareceres, assessoria nas licitações, atendimento às 

cooperativas, elaboração de contratos, notificações, assessoria direta à diretoria executiva e 

conselhos, elaboração de resoluções, portarias e ofícios. 
 

O setor administrativo contém quatro funcionários e três estagiários para realização das 

atividades financeiras, licitações e contratos, patrimoniais e orçamentárias para 

implementação dos programas finalísticos. 

 

 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados 

obtidos 

 

Percebe-se que foi atendida a meta prevista nos serviços administrativos com a realização das 

atividades de compras e licitações, alicercandas nas norams vigentes, objetivando contribuir 

nos processos da área finalística e na legislação de transparência. 

 

 1   1  

Serviço Mantido

Gráfico 08 - Indicadores de Resultado da Manutenção de 

Serviços Administrativos  
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3.2.8 - Ações de Informática 

As ações de informática são coordenadas por dois profissionais, um responsável pelas ações 

de hardware e outro de software, este vem desenvolvendo e aperfeiçoando o sistema de 

gestão de dados do programa DM. Esta ferramenta, permite acompanhamento de dados 

gerenciais, além de contribuir na elaboração dos relatórios solicitados na unidade nacional.  
 

 

3.2.9 - Gestão Administrativa 

Descrição geral  

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais  

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 10 – Gestão Administrativa 

Análise dos indicadores 
2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Entidade Mantida 1 1 1 1 1 

 

Legenda           Conforme Planejado             Merece atenção                  Desconforme 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

ii. Análise 

ii.a - Descrição sucinta das atividades  

 

A Gestão administrativa é a responsável por gerir a organização dos meios e recursos 

necessários ao bom desempenho da instituição, composta por um presidente executivo e uma 

superintendente que juntos realizam a gestão dessa entidade. 

 

1 1 

Entidade Mantida

Gráfico 09 - Indicadores de Resultado da Gestão 

Administrativa 
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ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados 

obtidos 

 

O indicador previsto teve sua realização na totalidade. 
 

3.2.10 - Serviços de Administração e Controle Financeiro 

Descrição geral  

Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SESCOOP, mediante administração 

financeira, orçamentária e contábil 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 
 

 
 

 

 

 

Tabela 11 – Serviços de Administração e Controle Financeiro 

Análise dos indicadores 
2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Serviço Mantido 1 1 1 1 1 

 

Legenda           Conforme Planejado             Merece atenção                  Desconforme 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

ii. Análise 

ii.a - Descrição sucinta das atividades  

 

Os serviços de administração e controle financeiro correspondem aos conselheiros fiscais que 

acompanha, fiscaliza a execução financeira e os atos de gestão da entidade, por meio de 

reuniões sistemáticas. Composto por três conselheiros efetivos e três suplentes. 

 

1 1 

Serviço Mantido

Gráfico 10 - Indicadores de Resultado dos Serviços de 

Administração e Controle Financeiro 

Previsto Realizado
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ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados 

obtidos 

 

Os serviços foram realizados conforme o previsto. 
 

 

3.2.11 - Gestão do Processo Planejamento Institucional 

Descrição geral  

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais 

Responsável: Márcia Túlia Pessôa de Sousa 

Cargo: Superintendente                           CPF: 670.790.754-91 

 
 

 
 

 
Tabela 12 – Gestão do Processo Planejamento Institucional 

Análise dos indicadores 
2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Plano Institucional  1 1 1 1 1 

 

Legenda           Conforme Planejado             Merece atenção                  Desconforme 

 

 

ii. Análise 

ii.a - Descrição sucinta das atividades  

 

A gestão do processo de planejamento institucional compreende além de todos os empregados,  

conselheiros e assessores. As metas estabelecidas no planejamento que visam a difusão e 

implementação de políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, são acompanhadas e 

analisadas sistematicamente. Por meio do planejamento estratégico que apresenta perfeita sintonia 

com o mapa estratégico do cooperativismo elaborado pela Unidade Nacional, mantem-se rigor e 

estrita observância às deliberações e decisões do Sescoop Nacional e órgãos de controle, dessa 

1 1 

Plano Institucional

Gráfico 11 - Indicadores de Resultado da Gestão do 

Processo Planejamento Institucional 

Previsto Realizado
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forma contribuindo para que os objetivos do SESCOOP/AL sejam alcançados, conforme destaca no 

artigo 19 do Regimento Interno dessa Unidade Estadual.  

 

 

ii.b - Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos 

 

As ações referentes a esse indicador ocorreram conforme o programado. 

 

 

 

3.2.12 - Serviços de Auditoria 

As auditorias realizadas na Unidade Estadual Alagoas, são todas externas, sendo essas do 

Sescoop Nacional, da Controladoria Geral da União, Auditoria Externa Contratada e em 2018 

houve uma visita do Tribunal de Contas da União. Todos os relatórios de auditoria foram 

concluídos sem quaisquer ressalvas. Compreendemos que as auditorias são instâncias 

fiscalizadoras que somam para o processo de transparência e boas práticas. 
 

 

 

3.2.13 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 

O pagamento de pessoal e encargos sociais relativos aos funcionários, estão alocados nas 

áreas meio e finálistica. 
 

 

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 

 

Ao término de 2018, o planejamento sequencia com maior evidência a abertura de mercado e 

melhoria de processos produtivos nas cooperativas.  
 

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

 

Semanalmente a equipe interna se reúne para avaliar processos de rotina vinculados ao 

cumprimento das metas e objetivos do planejamento. A cada dois meses esse processo se 

repete com os Conselhos Fiscal e Deliberativo. Além dessas etapas, está em desenvolvimento 

a instalação de aplicativo que visa a contribuir para o acompanhamento dos objetivos do 

planejamento. 
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Todas as cooperativas que estão em condição de regularidade, conforme normativos, 

receberam atendimento. Tal atendimento, pautado nas linhas de trabalho do SESCOOP, sejam 

promoção social, monitoramento e formação profissional, se mostraram ajustados às 

necessidades mais prementes de quem se beneficiou. Aqui devemos considerar atendimentos 

de saúde, emissão de documentos (RG e CPF) e formação por meio de oficinas teórico 

práticas, o que promoveu melhoria social e econômica a muitas famílias vinculadas ao 

sistema cooperativo alagoano. 

 
 

3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
  

Os indicadores institucionais de desempenhos estratégicos foram reavaliados pela Unidade 

Nacional, encontrando-se em fase de implementação pelas unidades estaduais. Para a 

realização do trabalho foi contratada a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ que, em 

conjunto com as equipes técnicas do SESCOOP, estabeleceu um plano de implementação 

para o ano de 2018. 

 

Para cada ação realizada há disponível respectiva métrica. Contudo, somos cônscios da 

necessidade que ainda existe no cruzamento dessas informações, afim de que possam 

promover e comunicar com maior clareza os resultados impressos nos balanços financeiros e 

nas comunidades vinculadas às cooperativas. 

 

 

Em relação ao desempenho orçamentário do exercício de 2018, foram utilizados os 

indicadores abaixo: 
 

Tabela 13 – 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 2016 2017 2018  

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

Valor Realizado no ano anterior (R$) 1.848.358,95 3.163.651,09 5.094.448,98 

Índice de Crescimento da Receita (%) 71,16 61,03 12,93 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

Observa-se que a receita tem crescido no decorrer dos anos, no entanto comparando com os 

anos anteriores o índice de crescimento da receita foi menor em 2018 com 12,93%. 
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Tabela 14 – 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 2016 2017 2018 

Total Realizado (R$) 2.055.777,25 3.349.841,61 4.188.354,73 

Total Previsto (R$) 3.065.186,00 5.026.308,00 5.862.454,00 

Índice de Realização do Orçamento (%) 67,07 66,65 71,44 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

 

Em 2016, o índice de realização do orçamento foi de 67,07%, em 2017 66,65% e em 2018, 

houve um acréscimo para 71,44%. 
 

 

 

Tabela 15 – 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 2016 2017 2018 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 736.983,13 757.668,24 845.477,15 

Orçamento Total Realizado (R$) 2.055.777,25 3.349.841,61 4.188.354,73 

Participação da folha de pagamento (%) 35,85 22,62 20,19 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

 

Os percentuais da participação da folha de pagamento em 2016, 2017 e 2018, foram 

respectivamente 35,85, 22,62, e 20,19. 
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Tabela 16 – 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: (Orçamento de pessoal executado da área finalística/Total das despesas de pessoal) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Despesas de Pessoal da área finalística (R$) 181.264,22 198.944,30 257.021,50 

Total das despesas de pessoal (R$) 736.983,13 757.668,24 845.477,15 

Participação da folha da área finalística (%) 24,60 26,26 30,40 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

Houve um crescimento na participação das despesas de pessoal alocados na área finalística 

em 2016, 2017 e 2018 em 24,60%, 26,26% e 30,40%, respectivamente. 
 

 

 

 

Tabela 17 – 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: (Orçamento de pessoal executado da área meio/total das despesas de pessoal) X 100 

Elemento 2016 2017 2018 

Despesas de Pessoal da área meio (R$) 553.195,79 557.026,44 586.734,75 

Total das despesas de pessoal (R$) 736.983,13 757.668,24 845.477,15 

Participação da folha da área meio (%) 75,06% 73,52% 69,40% 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

Houve redução na participação das despesas de pessoal alocadas na área meio, constata-se 

que em 2016 o percentual foi de 75,06%, 2017 baixou para 73,52% e 2018 chegou a 69,40%. 
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Tabela 18 – 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 2016 2017 2018 

Orçamento realizado da área 

meio (R$) 
369.440,14 382.334,19 443.668,76 

Orçamento previsto da área meio 

(R$) 
654.288,00 616.315,00 1.233.094,00 

Índice de Execução Orçamentária 

da Área Meio (%) 
56,46 62,04 35,98 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

A realização do orçamento na área meio em 2018 foi previsto R$1.233.094,00 e realizado 

R$443.668,76, o que representa um índice de execução de 35,98. Em 2016 foi de 56,46 e em 

2017 de 62,04. 

 

 
 

Tabela 19 – 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 2016 2017 2018 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 951.877,10 2.211.536,68 2.900.931,52 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 1.531.997,00 3.497.215,00 3.627.727,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística 

(%) 
62,13 63,24 79,97 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

A realização orçamentária na área finalística representa 79,97, com o previsto R$3.627.727,00 

e realizado R$2.900.931,52. 
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Tabela 20 – 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 realizado pela Unidade 

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

Elemento 2016 2017 2018 

Valor Fundecoop recebido pela 

Unidade (R$) 
2.014.494,00 3.136.432,88 3.639.852,39 

Valor total do Orçamento 

Realizado (R$) 
2.055.777,25 3.349.841,61 4.188.354,73 

Participação dos recursos totais 

do Fundecoop no orçamento 

total da unidade (%) 
98,00 93,63 86,90 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 
 

 

A participação dos recursos do Fundecoop nos últimos três anos sofreu redução de 98,00 em 

2016; de 93,63 em 2017 e 2018 de 86,90. 

 

 

 

Tabela 21 – Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento 

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento  

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 2016 2017 2018 

Saldo de Exercícios Anteriores 

(R$) 
1.628.711,00 3.352.381,76 4.922.258,25 

Valor do Orçamento Realizado 

(R$) 
2.055.777,25 3.349.841,61 4.188.354,73 

Participação do Saldo de 

Exercícios Anteriores no 

Orçamento da Unidade (%) 
79,23 100,08 117,52 

Fonte: Orçamento Integrado – Sistema Zeus 

 

O percentual de participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento tem crescido nos 

últimos anos. Em 2016 foi de 79,23; em 2017 foi 100,08 e em 2018 de 117,52, com um saldo 

de exercícios anteriores de R$4.922.258,25. 
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3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

 

Para 2019 intencionamos continuar com os mesmos projetos, os mesmos métodos, sendo que 

mais refinados. 

 

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 

 

Por fim, os grandes desafios enfrentados para cumprimento do Plano estratégico estiveram 

vinculados às cooperativas beneficiadas, tais desafios se devem à aspectos culturais, 

comportamentais, e aqui precisamos compreender a condição do estado de Alagoas e todas as 

vicissitudes impressas neste, oriundas de fatos históricos. 
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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 e Superintendência. 

Existe o Conselho fiscal que dá suporte a presidência e a superintendência. Logo abaixo da 

Superintendente há algumas assessorias e as gerências e seus subordinados. 
 

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 estruturadores e planejamento físico e 

financeiro anual, assim como, auditorias periódicas são realizadas pela assessoria jurídica. 

 

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 2018. 
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5 - Relacionamento com a sociedade 
 

5.1 - Canais de acesso do cidadão 
 

O Sistema OCB/AL possui endereço físico na capital do Estado, onde recebe a comunidade 

usualmente de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, sem fechar no período de almoço.  

 

Além disso, é possível solicitar para qualquer local de Alagoas, dia e hora a presença de 

representante da entidade para esclarecimentos sobre cooperativismo e sobre formas de 

prestação de serviço da entidade.  

 

Os demais canais de contato são: o site institucional www.ocb-al.coop.br , que tem diversas 

abas informativas, que é semanalmente atualizado, e que possui a área "Fale Conosco”, 

possibilitando o envio de mensagem para o e-mail comunicacao@ocb-al.coop.br, com pronto 

feedback da entidade, pois o fluxo de e-mails é tranquilo de administrar, já que temos 

recebido, em média, dois e-mails/mês através desse canal e eles são sempre sobre dúvidas. Na 

área "Ouvidoria" também é possível visualizar o número do telefone fixo  82 2122-9494 para 

entrar em contato.  

 

As redes sociais, cada dia mais na palma da mão do cidadão, possibilita mais formas de 

contato com a entidade. Possuímos conta ativa no Facebook (rede com mais usuários 

brasileiros com contas ativas) desde 2014, com previsão para 2019, criar uma conta 

institucional no Instagram (rede social que mais cresce hoje no Brasil). Ambos os canais 

possuem botões práticos em suas áreas principais possibilitando ligações telefônicas diretas e 

facilitando o fluxo de contato, além de possuírem áreas para envio de mensagens privadas, 

que usualmente são respondidas nos mesmos dias e horários de funcionamento da sede, e área 

para envio de mensagens públicas. 

 

A instituição possui ainda conta ativa no YouTube desde maio de 2015, gerando mais um 

canal possível de comunicação, porém ainda não fomos demandados por lá. O canal no 

YouTube soma hoje 60 vídeos postados e 117.628 visualizações.  

 

Anualmente, desde 2014, observamos um fluxo que ultrapassa 30 mil acessos ao site 

institucional. 

 

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

impulsionamento através de pagamento.  

 

Em 2015, tínhamos 508 pessoas seguindo o Facebook e hoje são 1.428, um valor considerado 

até alto se comparado ao desempenho das outras unidades estaduais. A mídia é atualizada 

semanalmente.  

 

 A instituição tem também telefones institucionais com o aplicativo WhatsApp instalado. 

Esses canais não são divulgados de forma massiva como os canais anteriormente citados, mas 

eles possuem intensa utilização superando 100 atendimentos diários se somadas as demandas 
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recebidas pelos aparelhos de todos os setores. Esse canal é mais conhecido pelos que já 

compõem as cooperativas de Alagoas, pelos que já entraram em contato através de alguma 

forma citada anteriormente e dão continuidade pelo WhatsApp e também é conhecido pela 

imprensa. 
 

5.1.1 - Ouvidoria: estrutura e resultados 

 

A partir junho de 2019 teremos um e-mail específico “ouvidoria@ocb-al.coop.br" para 

recebimento das cobranças que o cidadão vier a ter, assim como área específica no site 

“Ouvidoria” e também empregado encarregado de verificar o recebimento das mensagens e 

de respondê-las. 
 

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

Ainda não há ativação desse canal. 
 

5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

 

Quadro 06 – Acesso às Informações da Entidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade 

de atualização 

 

Mapa estratégico 
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arqu

ivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_SESCOOP_

2015_2020.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  
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  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 

https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
https://www.somoscooperativismo.coop.br/assets/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis/0
http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis/0
http://ocb-al.coop.br/transparencia/relatorios-de-gestao
http://ocb-al.coop.br/transparencia/relatorios-de-gestao
http://ocb-al.coop.br/transparencia
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos/2
http://ocb-al.coop.br/transparencia/normativos
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5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

 

Não há realização de pesquisa 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 ou palestra) é solicitado ao participante que 

preencha uma ficha de avaliação para medir o grau de satisfação do serviço prestado, podendo 

ainda realizar comentários e sugestões. 
 

5.3.1- Satisfação dos cidadãos - usuários ou clientes 

 

Conforme relato anterior, utliza-se ferramenta de avaliação de reação nas atividades 

finalísticas, obtendo geralmente bons conceitos. Há previsão de elaboração de modelos de 

avaliação mais ampla, visando obter um diagnóstico mais e efetivo dos serviços prestados 

pela organização. 
 

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

 

Com a pretensão de implantar o canal de atendimento ao cliente, é possível identificar com 

mais clareza os impactos na prestação de serviços.  
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6 - Desempenho financeiro e informações contábeis 

6.1 - Desempenho financeiro do exercício 
 

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social no montante de 2,5%, 

incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas.  
 

 
 

Tabela 22 – Principais Receitas (Em R$) 

Principais receitas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 

Contribuições SESCOOP 1.728.198,71 1.932.813,40 2.081.958,00 

Juros de títulos de renda 189.014,84 180.069,46 200.000,00 

Transferências de instituições privadas 3.136.432,88 3.639.852,39 3.679.569,00 

Alienação de outros bens móveis 40.802,55 193,64  

Total 5.094.448,98  5.752.928,89  5.961.527,00  

Fonte: Zeus Rios - Módulo Orçamento 

 

A tabela nº 22 apresenta a evolução das receitas do SESCOOP/AL nos exercícios de 2017, 

2018 e 2019, mas os valores registrados em 2019 referem-se à previsão orçamentária 

(orçado).  

 

Em 2018, as receitas atingiram o valor de R$5.752.928,89, sendo que 63% deste montante 

foram referentes as receitas de transferências de instituições privadas, 34% de receitas de 

contribuições e 3% com outras receitas (juros de títulos de renda e alienação de outros bens 

móveis).  

 

 

34% 

3% 63% 

0% 

Gráfico 12 – Principais Receitas 2018 

CONTRIBUIÇÕES SESCOOP

JUROS DE TITULOS DE RENDA

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
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Gráfico 13 – Principais Despesas (Em %) 

 

 
Tabela 23 – Principais Despesas (Em R$) 

Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 

Vencimentos e vantagens fixas  468.003,96   502.728,71   712.044,00  

Obrigações patronais  151.952,22   164.535,47   243.444,00  

Outras despesas variáveis  137.712,06   178.212,97   254.312,00  

Diárias  225.861,61   457.595,11   733.326,00  

Material de consumo  101.138,45   121.202,70   207.416,00  

Passagens e despesas com locomoção  175.547,46   299.972,33   276.290,00  

Serviços de consultoria  11.000,00   15.061,80    

Outros serviços  82.641,46   92.665,28   121.080,00  

Outros serviços de terceiros – PF e PJ  1.439.910,75   1.997.394,46   2.507.953,00  

Obrigações tributárias e contributivas  55.436,15   53.790,47   107.310,00  

Indenizações e restituições  172.793,82   228.206,71   587.653,00  

Equipamentos e material permanente  308.403,49   67.474,46   90.699,00  

Auxílio financeiro a estudantes  10.050,18   9.514,26   120.000,00  

Premiações culturais, artísticas, científicas, 

desportivas e outros 
 9.390,00     

Total  3.349.841,61   4.188.354,73  5.961.527,00  

Fonte: Zeus Rios - Módulo Orçamento 
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A despesa “Outros serviços de terceiros - PF e PJ” foi essencial para atender aos objetivos 

finalísticos desta entidade, através das contratações de empresas e/ou profissionais 

especializados para atuar na formação, monitoramento e promoção social nas cooperativas 

alagoanas. Observa-se que 12% foram de despesas de vencimentos e vantagens fixas. O total 

das despesas em 2018 foi de R$4.188.354,73. 
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6.2 - Principais contratos firmados 
 

A relação dos contratos firmados no exercício de 2018 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 a Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, 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/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 

http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis
http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis
http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis
http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis
http://ocb-al.coop.br/transparencia/demonstracoes-contabeis
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7 - Áreas especiais da gestão 

7.1 - Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

 

No exercício referente ao ano de 2018 a alocação da força de trabalho deste SESCOOP foi 

composta com 09 (nove) funcionários efetivos, distribuídos por área de atuação, 03 (três) na 

finalística e 06 (seis) na de administração e apoio. Cabe informar que não houve contratação 

de funcionários temporários.  

 

A distribuição dos colaboradores por cargo foi da seguinte forma: três técnicos de operações, 

dois analistas de operações, um gerente/assessor, duas gerentes de operações e uma 

superintendente. Sendo que 05 (cinco) funcionários têm nível de escolaridade de 

especialização/pós-graduação e 04 (quatro) superior. 

 

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

(CLT) e que o ingresso dos estagiários é 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 

de oficinas, cursos e treinamentos internos aos seus colaboradores, para cooperar na 

qualificação profissional e pessoal. 

 

a) demonstração da força de trabalho; 

 

Tabela 24 – Demonstração da força de trabalho 

Tipologias dos Cargos Períodos  

2016 2017 2018 

1. Empregados (Cargos Efetivos) 7 7 9 

2. Colaboradores com Contratos Temporários (Estagiários/Terceirizados) 7 15 18 

3. Total (1+2) 14 22 27 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

Como observado no gráfico “a”, relativo à demonstração da força de trabalho, o número de 

empregados com cargos efetivos foi mantido de 2016 a 2017. Porém, em 2018 ocorreu a 

contratação de dois colaboradores (técnicos de operações) fazendo com que o quadro de 

empregados efetivos da instituição se elevasse para 9 (nove).   
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Com relação ao número de colaboradores com contratos temporários 

(estagiários/terceirizados), durante a passagem de 2016 a 2017 teve uma elevação de 7  (sete) 

para 15 (quinze),  chegando a mais que o dobro, o crescimento se deu devido a inclusão de 5 

(cinco) colaboradores terceirizados no ano de 2017 . Por fim, em 2018 ocorreu a inclusão de 3 

(três) estagiários, sendo 2 (dois) na área meio e 1 (um) na área finalística. 

 

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários;   

 

Tabela 25 – Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e 

temporários 

Tipologias dos Cargos   Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

2.  Colaboradores com Contratos Temporários 4 11 13 3 4 5 

3.  Total (1+2) 9 16 19 5 6 8 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

c) conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da 

unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

 

Não há conteúdo a declarar. 
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d) qualificação da força de trabalho;  

 

Tabela 26 – 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 

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 

Colaboradores estagiários    11 1      

Colaboradores terceirizados    1 3 2     

Total de colaboradores não empregados    12 4 2     

Total de colaboradores da unidade    12 8 7     

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

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

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

10.Não classificado. 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

Foi constatado que em 31 de dezembro de 2018 o nível de escolaridade referente à estrutura 

de pessoal, (estagiários/terceirizados) da unidade, somatizando a área meio com a área fim, se 

compunha por 11 (onze) estagiários com ensino médio ou técnico e 1 (um) com nível 

superior. Referente aos terceirizados, temos: 1 (um) com ensino médio ou técnico, 3 (três) 

com ensino superior e 2 (dois) com especialização.  

Com relação aos empregados da unidade, temos um quadro de 4 (quatro) empregados com  

ensino superior, sendo 3 (três) na área finalística e 1 (um) na área de administração e apoio. E 

5 (cinco) com especialização, onde todos se concentram na área de administração e apoio. 
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e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos 

colaboradores nela lotados; 

 

Quadro 10 – Iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos 

colaboradores nela lotados 
 

Capacitação/ treinamento dos colaboradores  Indicador 

2016 2017 2018 

Número de ações de capacitação 5 8 124 

Número de horas de capacitação 64 106 1.503,3 

Número de colaboradores capacitados no exercício 7 7 9 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

Conforme quadro n° 10, durante o exercício do ano de 2018 foi contabilizado um total geral 

de 50 (cinquenta) participações em eventos e 74 (setenta e quatro) em aprendizagens 

organizacionais, tendo-se, portanto um somatório entre esses valores, gerando o número de 

124 (cento e vinte e quatro) ações de capacitação. 

 O número de horas de capacitação somatizou em 1.503,30 (mil quinhentos e três) horas e 30 

(trinta) minutos. O número de colaboradores capacitados no exercício ocupou todo o quadro 

de empregados, chegando a 9 (nove).  

 

f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

 

Tabela 27 – Custos associados à manutenção dos recursos humanos 

Custos associados à manutenção dos recursos humanos  

Cargos Efetivos (CLT) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

502.728,71 164.535,47 178.212,97 845.477,15 

Cargos Temporários (Estagiários e Terceirizados) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (R$) 

215.795,24 - 13.783,45  229.578,69 

Fonte: Financeiro 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 2018. 
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h) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

 

Tabela 28 – Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas 

Indicador de Turnover Nº % Nº % Nº % 

2016 2017 2018 

Número de Admissões - 0 - 0 2 22.22 

Número de Demissões 1 14,29 - 0 0 0 

Total de Empregados 7 100 7 100 9 100 

Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

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

final do período)*100 

7,14 0 11,11 

Fonte: Financeiro 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 instituição de ensino. 

Conforme tabela “h”, durante o ano de 2016 ocorreu uma demissão no mês de maio, 

totalizando um quadro de pessoal de 7  (sete) empregados  no final do período de 2016. Em 

2017, o número de empregados foi mantido. No ano de 2018 ocorreu a admissão de 2 (dois) 

funcionários (técnicos em operações), com isso, o ano foi finalizado com um quadro de 9 

(nove) empregados. 
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7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

 

Os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e o diretor presidente, de acordo com o 

Regimento Interno, não possuem remuneração.  Os conselheiros recebem ajuda de custo por 

participação nas reuniões. 
 

Quadro 11 – Remuneração dos Administradores 

Remuneração dos Administradores 

Cargo Remuneração anual (Em R$) 

Administradores da Entidade 

Superintendente  128.550,03 

Membros do Conselho de Administração/Deliberativo 

Representante dos Empregados (Titular)  300,00 

Representante de Cooperativas (Titular)  300,00 

Representante de Cooperativas (Titular)  300,00 

Representante dos Empregados (Titular) 1.500,00 

Representante dos Empregados (Suplente)  600,00 

Representante das Cooperativas (Titular)  1.200,00 

Representante das Cooperativas (Titular)  1.200,00 

Representante das Cooperativas (Suplente)  300,00 

Representante das Cooperativas (Suplente)  900,00 

Representante do SESCOOP Nacional (Titular)  1.200,00 

Membros do Conselho Fiscal 

Conselheiro Fiscal (Titular)  300,00 

Conselheiro Fiscal (Titular)  300,00 

Conselheiro Fiscal (Titular)  1.200,00 

Conselheiro Fiscal (Titular)  1.800,00 

Conselheiro Fiscal (Titular)  1.500,00 

Conselheiro Fiscal (Suplente)  300,00 

Conselheiro Fiscal (Suplente)  300,00 

Conselheiro Fiscal (Suplente)  600,00 

Fonte: Contabilidade – Sistema Zeus 
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Quadro 12 – Remuneração dos Administradores 

Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado 

Remuneração Fixa Valores (Em R$) 

Salário 128.550,03 

Beneficio  18.708,33 

Participações/Comitês 0,00 

Outros 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 2018. 
 

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 à 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). 

 

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 13 – 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. 
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8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

Quadro 14 – 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 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

 

Não houve recomendações da Auditoria Interna no exercício de 2018. 
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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 

Diretoria Executiva 

Diretor Presidente Marcos Antônio Braga da Rocha 088.172.004-68 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Superintendente Márcia Túlia Pessôa de Sousa 670.790.754-91 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Membros do Conselho Administrativo/Deliberativo 

Representante dos Empregados 

(Titular) 
Arnaldo Miranda 021.070.564-71 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Representante de Cooperativas 

(Titular) 
Roberto Athayde Silva 002.262.464-34 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Representante do SESCOOP 

Nacional (Titular) 
Simone Maria Luna Vianna de 

Omena 
227.947.944-34 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Representante de Cooperativas 

(Titular) 
Verdi Barros Bezerra 003.699.344-15 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Representante dos Empregados 

(Titular) 
Adriano Marques de Oliveira 421.846.734-04 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante dos Empregados 

(Suplente) 
Josefa Izabel Silva Filho 071.233.034-82 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante das 

Cooperativas (Titular) 
Dyego Correia Silva 054.235.074-21 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante das 

Cooperativas (Titular) 
Nivaldo do Nascimento 205.842.291-00 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante das 

Cooperativas (Suplente) 
Isaac da Silva Ferreira 860.012.994-04 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante das 

Cooperativas (Suplente) 
Paulo Rodrigues Agra 383.219.204-20 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante do SESCOOP 

Nacional (Titular) 
Eduardo Regueira Silva 091.528.224-00 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Representante do SESCOOP 

Nacional (Suplente) 
Susan Miyashita Vilela 870.469.389-20 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Membros do Conselho Fiscal 
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Conselheiro Fiscal (Titular)  Carlos Henrique do Nascimento 259.126.904-15 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Conselheiro Fiscal (Titular) Eloísio Barbosa Lopes Júnior 319.103.944-91 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Conselheiro Fiscal (Titular) Marcondes Prudente de Souza 515.914.644-04 01/01/2018 a 

12/04/2018 

Conselheiro Fiscal (Titular)  José Sérgio Silva Morais 018.610.514-25 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Conselheiro Fiscal (Titular) Sônia Maria Martins Saraiva Leão 232.830.093-68 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Conselheiro Fiscal (Titular) Geraldo Rodrigues Pena 042.387.698-80 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Conselheiro Fiscal (Suplente)  Flávio Feijó de Omena 699.171.674-04 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Conselheiro Fiscal (Suplente) Maria José da Silva 010.776.094-00 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Conselheiro Fiscal (Suplente) Adilma Tavares de Araújo 049.695.684-13 12/04/2018 a 

31/12/2018 

Gerentes/Assessores 

Gerente de Fomento e 

Desenvolvimento de 

Cooperativas 

Marivá Pereira de Oliveira 208.390.814-72 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Gerente de Operações Márcia Andréia Freire de Almeida 

Lins 
454.966.844-04 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Assessor Jurídico João Carlos da Rocha Ramiro Basto 008.176.204-60 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Assessora Contábil Selma Maria Lessa de Moura 842.608.404-44 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Assessora de Comunicação e 

Marketing 
Patrícia Vieira Pacífico 013.860.704-40 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Assessor de informática Romilton Duarte Porciúncula
1 341.152.264-04 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Assessor de informática Jairo Canuto Gonçalves
2 605.073.654-53 01/01/2018 a 

31/12/2018 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

1 
Refere-se ao serviço prestado de manutenção de alguns softwares utilizados neste SESCOOP. 

2
 Refere-se ao serviço prestado de manutenção dos hardwares deste SESCOOP.  
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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 à prestação de contas 

Contrat

o/ano 

Objeto Favorecido CNPJ/ 

CPF 

Modalidad

e de 

Licitação 

Data da 

contrataç

ão 

Situaçã

o 

Naturez

a 

Elemento 

de despesa 

Total 

(R$) 

5 

Contratação da empresa para realização de 

intercâmbio para 07 lideranças de 

cooperativas do estado de Alagoas e 01 

representante do SESCOOP/AL, que 

participarão de curso internacional, 

incluindo visitas técnicas, nas cidades de 

Lisboa (Portugal), Bilbao (Espanha – País 

Basco) e Mondragon (Espanha – País 

Basco), no período de 06 a 16 de setembro 

de 2018  

CONFEBRÁS – 

Confederação 

Brasileira das 

Cooperativas de 

Crédito  

Não possui 

CNPJ 

Inexigibilid

ade com 

base no Art. 

10, II 

03/08/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

151.680,6

7 
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3 

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 

09/11/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

48.000,00 

119 

Aquisição de computadores, sendo 

notebooks e desktops, para utilização dos 

colaboradores do SESCOOP/AL 

Dell 

Computadores 

do Brasil LTDA 

72.381.189/

0001-10 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

26/06/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

35.795,00 

143 

Contratação de empresa/profissional para 

ministrar curso de Itil Foundation, 

incluindo prova de certificação para 

cooperados da Macrocoop 

Masterhouse 

Treinamentos e 

Soluções em TI 

LTDA 

14.687.773/

0001-00 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

20/08/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

35.300,00 
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100 

Confecção de camisas para serem utilizadas 

pelos funcionários e participantes das 

atividades realizadas pelo Sistema 

OCB/SESCOOP/AL, com foco principal 

nas atividades desenvolvidas pelo ramo 

agropecuário 

Matilde Fontes 

de Azevedo 

14.909.678/

0001-04 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

24/05/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

26.100,00 

197 

Locação de equipamentos para evento 

(sonorização profissional, monitor e 

periféricos, estrutura, palco, toldos, 

iluminação e painel de LED), que ocorrerá 

dia 05/12/2018 em Piranhas/AL - 

cooperativa Coopex 

Isacli 

Bentemuller 

Carvalho Rocha 

23.909.442/

0001-50 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

04/12/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

14.960,00 
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155 

Confecção de dois tipos de camisas 

personalizadas para serem destinadas as 

cooperativas: 1º modelo - Uniodonto 

Maceió, evento caminhada ecológica, 

quantidade 350 camisas / 2º modelo - 

Uniodonto Arapiraca, evento passeio 

ciclístico, quantidade 200 camisas 

Avlys 

Confecções 

LTDA (Fiska 

Sports) 

02.181.391/

0001-13 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

10/10/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

14.300,00 

44 

Contratação de empresa para 

gerenciamento de rede local e manutenção 

de sistemas utilizados pelo SESCOOP/AL 

DM Inforservice 

LTDA 

05.491.963/

0001-59 

Dispensa 

com base 

no Art.9,I 

16/03/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

13.440,00 

105 

Contratação locação de equipamentos 

estruturais para realização do DIA C 2018, 

que ocorrerá dia 30/06/2018 em Penedo/AL 

J. M. Lins - 

Toldos ME 

11.706.073/

0001-10 

Dispensa 

com base 

no Art.9,I 

04/06/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

12.300,00 
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57 

Contratação de empresa especializada na 

elaboração de móveis 

planejados/personalizados – kit escritório 

(birô + porta CPU + gaveteiro). Para as 

unidades setoriais do SESCOOP/AL 

J. C. de Lima - 

JAL Marcenaria 

13.142.507/

0001-21 

Dispensa 

com base 

no Art.9,I 

04/04/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

12.000,00 

Fonte: SESCOOP/AL 
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Quadro 08 – Contratos com Pagamentos no Exercício 

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

Contrat

o/ano 

Objeto Favorecido CNPJ/ 

CPF 

Modalidad

e de 

Licitação 

Data da 

contrataç

ão 

Situaçã

o 

Naturez

a 

Elemento 

de despesa 

Total 

(R$) 

5 

Contratação da empresa para realização de 

intercâmbio para 07 lideranças de 

cooperativas do estado de Alagoas e 01 

representante do SESCOOP/AL, que 

participarão de curso internacional, 

incluindo visitas técnicas, nas cidades de 

Lisboa (Portugal), Bilbao (Espanha – País 

Basco) e Mondragon (Espanha – País 

Basco), no período de 06 a 16 de setembro 

de 2018  

CONFEBRÁS – 

Confederação 

Brasileira das 

Cooperativas de 

Crédito  

Não possui 

CNPJ 

Inexigibilid

ade com 

base no Art. 

10, II 

03/08/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

151.680,6

7 
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3 

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 

09/11/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

48.000,00 

119 

Aquisição de computadores, sendo 

notebooks e desktops, para utilização dos 

colaboradores do SESCOOP/AL 

Dell 

Computadores 

do Brasil LTDA 

72.381.189/

0001-10 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

26/06/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

35.795,00 

143 

Contratação de empresa/profissional para 

ministrar curso de Itil Foundation, 

incluindo prova de certificação para 

cooperados da Macrocoop 

Masterhouse 

Treinamentos e 

Soluções em TI 

LTDA 

14.687.773/

0001-00 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

20/08/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

35.300,00 
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100 

Confecção de camisas para serem utilizadas 

pelos funcionários e participantes das 

atividades realizadas pelo Sistema 

OCB/SESCOOP/AL, com foco principal 

nas atividades desenvolvidas pelo ramo 

agropecuário 

Matilde Fontes 

de Azevedo 

14.909.678/

0001-04 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

24/05/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

26.100,00 

197 

Locação de equipamentos para evento 

(sonorização profissional, monitor e 

periféricos, estrutura, palco, toldos, 

iluminação e painel de LED), que ocorrerá 

dia 05/12/2018 em Piranhas/AL - 

cooperativa Coopex 

Isacli 

Bentemuller 

Carvalho Rocha 

23.909.442/

0001-50 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

04/12/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

14.960,00 
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155 

Confecção de dois tipos de camisas 

personalizadas para serem destinadas as 

cooperativas: 1º modelo - Uniodonto 

Maceió, evento caminhada ecológica, 

quantidade 350 camisas / 2º modelo - 

Uniodonto Arapiraca, evento passeio 

ciclístico, quantidade 200 camisas 

Avlys 

Confecções 

LTDA (Fiska 

Sports) 

02.181.391/

0001-13 

Dispensa 

com base 

no Art.9, I 

10/10/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

14.300,00 

44 

Contratação de empresa para 

gerenciamento de rede local e manutenção 

de sistemas utilizados pelo SESCOOP/AL 

DM Inforservice 

LTDA 

05.491.963/

0001-59 

Dispensa 

com base 

no Art.9,I 

16/03/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

13.440,00 

105 

Contratação locação de equipamentos 

estruturais para realização do DIA C 2018, 

que ocorrerá dia 30/06/2018 em Penedo/AL 

J. M. Lins - 

Toldos ME 

11.706.073/

0001-10 

Dispensa 

com base 

no Art.9,I 

04/06/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

12.300,00 
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57 

Contratação de empresa especializada na 

elaboração de móveis 

planejados/personalizados – kit escritório 

(birô + porta CPU + gaveteiro). Para as 

unidades setoriais do SESCOOP/AL 

J. C. de Lima - 

JAL Marcenaria 

13.142.507/

0001-21 

Dispensa 

com base 

no Art.9,I 

04/04/201

8 

Ativo-

Normal 

(A) 

Ordinári

a (O) 

1.2.1.0.44.0

1 - 

Contribuiçã

o 

SESCOOP 

12.000,00 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

 

 

 


