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1- Apresentação 
 
Este Relatório de Gestão está estruturado em 9 (nove) capítulos, já descritos no sumário, 
incluindo os apêndices. Como parte integrante da prestação de contas, possui como anexo 
banco de dados que discrimina as licitações e contratos, os valores das transferências 
realizadas, as receitas, despesas e remunerações pagas aos empregados no exercício de 
2017. 
 
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. 
 
Como principais realizações da unidade no exercício de 2017, destacam-se 26 eventos de 
promoção social no qual foram atendidas 2.659 pessoas, no monitoramento tivemos 52 
eventos com 347 pessoas participando e 259 eventos de formação profissional com 7.454 
pessoas atendidas, tendo um total de mais de 10mil pessoas atendidas em 2017. 
 
Em 2017 tivemos aproximadamente 2.000 documentos emitidos, 1.170 cidadãos atendidos 
em consultas médicas, de enfermagem, odontológicas e oftalmológicas. 
 
Ressalta-se que o SESCOOP/AL não realizou execução física ou financeira de ações da LOA – 
Lei Orçamentária Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de 
Pessoal, de modo que tais informações não constam no presente Relatório de Gestão. 
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2 - Visão geral da unidade prestadora de 
contas 

2.1 - Identificação da unidade 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Alagoas (SESCOOP/AL) 
busca apoiar o segmento cooperativista em Alagoas que abrange 08 (oito) ramos 
econômicos, 79 Cooperativas, 27.146 Cooperados e 956 Empregados.  

 
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, 1880, Feitosa, CEP 57.043-000, Maceió - AL 

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

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

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
Quadro 02 – Identificação dos Administradores 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome  CPF Período de gestão 

Membros do Conselho Administrativo 

Conselheiro Administrativo 
(Titular) 

Arnaldo Miranda 021.070.564-71 01/01/2017 a 31/12/2017 

Conselheiro Administrativo 
(Titular) 

Roberto Athayde Silva 002.262.464-34 01/01/2017 a 31/12/2017 

Conselheira Administrativa 
(Titular) 

Simone Maria Luna Vianna de 
Omena 

227.947.944-34 01/01/2017 a 31/12/2017 

Conselheiro Administrativo 
(Titular) 

Verdi Barros Bezerra 003.699.344-15 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membros do Conselho Fiscal 

Conselheiro Fiscal (Titular) Carlos Henrique do 
Nascimento 

259.126.904-15 01/01/2017 a 31/12/2017 

Conselheiro Fiscal (Titular) Eloísio Barbosa Lopes Júnior 319.103.944-91 01/01/2017 a 31/12/2017 

Conselheiro Fiscal (Titular) Marcondes Prudente de Souza 515.914.644-04 01/01/2017 a 31/12/2017 

Diretores 

Diretor Presidente Marcos Antônio Braga da Rocha 088.172.004-68 01/01/2017 a 31/12/2017 

Superintendente Márcia Túlia Pessôa de Sousa 670.790.754-91 01/01/2017 a 31/12/2017 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

mailto:secretaria@ocb-al.coop.br
http://www.ocb-al.coop.br/
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Figura 01 – Organograma Funcional do SESCOOP/AL 

Organograma funcional 

 

 
 

Fonte: Financeiro 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: 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 e Valores do SESCOOP 

Missão Visão de futuro Valores 

Promover a cultura cooperativista 
e o aperfeiçoamento da gestão 
para o desenvolvimento das 
cooperativas brasileiras. 

Em 2025, o cooperativismo será 
reconhecido pela sociedade por 
sua competitividade, integridade e 
capacidade de promover a 
felicidade dos cooperados. 

Fidelidade aos princípios e à 
doutrina cooperativistas; 

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  

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Medida Provisória 1.715, de 03 de 
setembro de 1998 e suas reedições 
e Decreto 3.017, de 07 de abril de 
1999 

Diário Oficial da União (DOU) de 07.04.1999 (Aprova o Regimento do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP);  

Lei 11.524/2007 de 23/11/2007. 

Regimento Interno http://ocb-al.com.br/cooperativismo#legislacao 

Regulamento de Licitações e 
Contratos – Resoluções nº 850 e 
860/2012. 

http://ocb-al.com.br/cooperativismo#legislacao 

 

Outros documentos http://ocb-al.com.br/quem-somos/SESCOOP-al 

Mapa estratégico http://www.ocb.org.br/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_
sescoop_2015_2020.pdf 

Planejamento estratégico Não há 

Indicadores de desempenho 
utilizados na gestão 

Não há 

Organograma http://ocb-al.com.br/transparencia 

Macroprocessos finalísticos* Não há 

Fonte: SESCOOP/AL 
 
*Em 2017 iniciou-se a elaboração dos macroprocessos finalísticos deste SESCOOP, com previsão de conclusão 
em 2018. 

2.3 - Ambiente de atuação 
 

O Plano Estratégico do SESCOOP/AL 2015-2020 está inserido no contexto de um 
planejamento estratégico corporativo, tendo as unidades nacional e estaduais realizado o 
seu desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão 
inseridas.  
 
O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia 
institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a 
priorização e seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos 
projetos estruturadores e das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados 
esperados pelo SESCOOP.  
 
Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da 
unidade estadual, apresentado a seguir: 
 
Objetivos Estratégicos Finalísticos do SESCOOP/AL:  

 Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios 
do cooperativismo;  

 Promover a profissionalização da gestão cooperativista;  

 Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação 
profissional;  

 Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das 
cooperativas;  

http://ocb-al.com.br/cooperativismo#legislacao
http://ocb-al.com.br/cooperativismo#legislacao
http://ocb-al.com.br/quem-somos/sescoop-al
http://www.ocb.org.br/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
http://www.ocb.org.br/arquivos/MapaEstrategico/mapa_esatrategico_sescoop_2015_2020.pdf
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 Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade 
de vida;  

 Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.  
 
Objetivos Estratégicos Gestão do SESCOOP/AL:  

 Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;  

 Gestão do Processo de Planejamento Institucional;  

 Serviços de Administração e Controle Financeiro;  

 Manutenção de Serviços Administrativos.  
 
2.3.1 - Ambiente de atuação da entidade 
 

O SESCOOP/AL iniciou 2017 com 95 cooperativas registradas, mas, reconhecendo a 
necessidade de revisão desse cadastro atuou na atualização desses números. Sendo assim, 
no final do exercício de 2017 ficaram 79 cooperativas registradas. 
 
As informações sobre o quantitativo de cooperativas baseiam-se nos dados de registro da 
OCB/AL (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Alagoas), contudo, nos anos 
de 2015/2016 encontravam-se ainda registradas um amplo número de cooperativas inativas, 
baixadas e irregulares quer seja junto à Receita Federal do Brasil, quer seja junto à própria 
OCB/AL, assim a Unidade Estadual após análise e comprovantes de inatividades determinou 
a exclusão das cooperativas em situação irregular de seu panorama geral de cadastro, o que 
consequentemente determinou a diminuição do número de cooperados e empregados. 
 
O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo 
efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade 
econômica (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com 
portes distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 
26 estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos: 
 
Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca, 
cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados 
aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, 
armazenamento e industrialização. 
 
Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de 
consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo. 
 
Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou 
empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano. 
 
Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de 
empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser 
mantenedora da escola. 
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Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou 
relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da 
Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a 
produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas. 
 
Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e 
administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 
 
Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de 
infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos 
poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem 
geradoras de energia. 
 
Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, 
industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 
 
Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e 
produtos, quando detenham os meios de produção. 
 
Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde 
humana em seus variados aspectos. 
 
Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais 
(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de 
ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a 
terceiros. 
 
Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou 
passageiros. 
 
Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de 
entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro 
social nestas áreas. 
 
O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto 
de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos 
grandes números estão apresentados na Tabela 01, a seguir:  
 
 
Tabela 01 – Números do Cooperativismo em Alagoas 

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados 

2016 2017 
Variação 

(%) 
2016 2017 

Variação 
(%) 

2016 2017 
Variação 

(%) 

95 79 -17%  27.499 27.146  -1%   2.721 956 -65%  

Fonte: OCB/AL 
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2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade 
 
Nosso negócio é pensar hoje no futuro do cooperativismo. A instituição promove à 
autogestão e difunde a cultura cooperativista. Integrante do Sistema S brasileiro, o 
SESCOOP/AL foi criado pela Medida Provisória nº 1.715/1998 e regulamentado pelo Decreto 
nº 3.017/1999. 
 
O ano de 2017 foi repleto de conquistas e aprendizado para as cooperativas alagoanas, com 
cursos e ações sociais e de saúde sendo realizadas e beneficiando centenas de cooperados, 
familiares e população. 
 
Para o SESCOOP/AL, investir em cidadania e educação são prioridades cotidianas. Em 2017, 
mais de 2.000 documentos foram emitidos na capital e nos interiores de Alagoas, um 
orgulho para o cooperativismo no estado, e cerca de 6.000 cidadãos foram atendidos em 
ações, onde tiveram acesso a cortes de cabelo, consultas médicas, de enfermagem e 
odontológicas, realizando procedimentos de saúde como aferição de pressão, teste de 
glicemia e tratamentos dentários. 
 
Além das ações, os membros de cooperativas tiveram momentos de capacitação com cursos 
e palestras destinadas às especificidades de cada ramo. Aproximadamente 7.000 
cooperados participaram de formações e os ramos crédito e agropecuário tiveram a 
oportunidade de fazer parte de missões técnicas nacionais e internacionais ao longo de 
2017. 
 
O SESCOOP/AL, as cooperativas possuem a oportunidade de planejar melhorias para seus 
empreendimentos com o Programa de Acompanhamento de Gestão das Cooperativas 
(PAGC). 
 
As ações sociais aliadas às capacitações e aos programas de gestão contribuem para o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural nas comunidades em que cooperativas estão 
inseridas. 
 
O SESCOOP/AL considera 2017 um ano de crescimento e cumprimento das metas 
estabelecidas e empenha-se em contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da 
economia alagoana nos anos seguintes. 
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3 - Planejamento organizacional e 
desempenho orçamentário e operacional 

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

 
O SESCOOP tem uma missão clara, de promover a cultura cooperativista e o 
aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Missão 
esta que foi definida como parte de um Planejamento Estratégico Sistêmico para o período 
2015/2020, o qual traz uma carteira de 12 objetivos estratégicos voltados ao SESCOOP – 
sendo 07 (sete) finalísticos e 05 (cinco) de gestão. No exercício de 2017, seguindo estes 
direcionadores estratégicos, o SESCOOP/AL optou por trabalhar com os objetivos 
estratégicos relacionados abaixo. 
  

3.1.1 - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, 
os valores e princípios do cooperativismo (finalístico) 
 

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 

 “Não há” 

 
Tabela 02 – Metas do Objetivo Estratégico 1 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Programa de orientação 
cooperativista 

37.899,00 24.973,00 280 276 
Quantidade 
de pessoas 

beneficiadas 
Aprendiz cooperativo 44.640,00 44.640,00 40 42 

Total 82.539,00 69.613,00 320 318 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 320  

 318  

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da
cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do

cooperativismo

GRÁFICO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Previsto Realizado
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276 pessoas participaram de ações de orientação de constituição de cooperativa, 
representando 99% em relação à meta física prevista. Utilizamos 66% do orçamento, sendo 
assim, houve uma reserva de recurso. Já a atividade de aprendiz cooperativo teve realização 
de 100% na meta orçamentária e 105% de meta física. O aprendiz cooperativo foi destino a 
atender solicitação da Cooperativa Pindorama. 
 

3.1.2 - Objetivo estratégico 2: Promover a profissionalização da gestão cooperativista 

(finalístico) 

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 

 “Não há” 

 
Tabela 03 – Metas do Objetivo Estratégico 2 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Curso para Formação de 
Conselheiros 

31.517,00 14.391,11 60 78 

Quantidade de 
pessoas 

beneficiadas 

Oficina Profissionalizante 269.803,00 217.335,48 884 1158 

AC Oficina Profissionalizante 47.735,00 30.500,00 40 250 

AFA Oficina Profissionalizante 782.763,00 705.116,51 880 1380 

AC Encontro Educação 102.081,00 56.715,33 20 171 

PG Gestão de Cooperativas de 
Crédito 

8.000,00 - - - 

AFA Missão Técnica 249.426,00 111.774,91 9 32 

Missão Técnica 238.878,00 165.655,51 17 16 

AC Missão Técnica 67.148,00 - - - 

Gestão de Cooperativas de Crédito 60.110,00 17.296,31 150 150 

Aprendizagem Organizacional 20.100,00 7.048,00 40 66 

Total 1.877.561,00 1.325.833,16 2.100 3.301 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.100  

 3.301  

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão,
qualificação e governança.

GRÁFICO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Previsto Realizado
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O curso para formação de conselheiros teve realização de 130% das metas físicas e despesa 
de R$14.391,11.  
 
Foram capacitados 1.158 cooperados e/ou empregados através das oficinas 
profissionalizantes. Ressaltamos que tais oficinas foram destinadas as cooperativas que não 
estão em projetos estruturadores. 
 
Nas ações do Projeto Estruturador Aprender para Cooperar (AC), houve 250 participantes 
nas oficinas e 171 no encontro educação. Porém não houve realização da Missão Técnica 
deste projeto, tendo em vista indisponibilidade de agenda das cooperativas do projeto. 
 
Ao analisarmos o Projeto Estruturador Agricultura Familiar Alagoana (AFA), constatou-se que 
houve reserva de recurso orçamentário no valor de R$77.646,49 nas oficinas e 137.651,09 
na missão técnica, com % de realização das metas físicas em 157 para as oficinas e 356 para 
as missões técnicas. 
 
16 pessoas participaram de missões técnicas em 2017, totalizando despesa de 
R$165.655,51. 
 
Não houve despesa em 2017 para o Projeto Estruturador PG Gestão de Cooperativas de 
Crédito. Porém, 100% das metas físicas foram realizadas na atividade de Gestão de 
Cooperativas de Crédito. 
 
Foram realizadas 04 aprendizagens organizacionais em 2017, com participação total de 66 
colaboradores (funcionários, estagiários e prestadores de serviço). 
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3.1.3 - Objetivo estratégico 3: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação 

e qualificação profissional (finalístico) 

 

Descrição geral  

Viabilizar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional, uma vez que dada 
a variedade de ramos e características heterogêneas do cooperativismo, torna-se inviável ao SESCOOP o 
atendimento de todas as necessidades das cooperativas. 

Responsável 

 “Não há” 

 
Tabela 04 – Metas do Objetivo Estratégico 3 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Bolsa de Qualificação 45.100,00 43.200,00 2470 3736 

Quantidade 
de pessoas 

beneficiadas 

Curso de Informática 69.200,00 44.300,00 100 81 

Curso Básico de Cooperativismo 5.673,00 2.808,00 80 76 

AFA Curso Básico de Cooperativismo 11.220,00 2.560,25 50 32 

Manutenção do funcionamento- 
CAPCOOP 

1.197.193,00 630.052,83 - - 

Investimento/treinamento de RH-
CAPCOOP 

28.508,00 5.162,16 - - 

Total 1.356.894,00 728.083,24 2.700 3.925 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foram capacitados 3.736 cooperados e/ou empregados da Cooperativa Pindorama em 2017 
na Bolsa de Qualificação. Já o curso de informática teve 81 participantes, utilizando-se de um 
recurso total de R$44.300,00. 
 
Para fortalecer o cooperativismo no estado, foram capacitados 108 cooperados e/ou 
empregados em cursos básicos de cooperativismo, sendo que 32 foram exclusivamente das 
cooperativas do projeto AFA. 
 
Já as atividades de manutenção e investimento do CAPCOOP, totalizaram em R$635.214,99 
de despesa realizada. 
 

 2.700  

 3.925  

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a gestão,
qualificação e governança.

GRÁFICO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Previsto Realizado



 

 17 
(Conclusão) 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 

 

3.1.4 - Objetivo estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na 

sustentabilidade das cooperativas (finalístico) 

 

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 

 “Não há” 

 
 
Tabela 05 – Metas do Objetivo Estratégico 5 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

AFA PAC I 28.461,00 26.291,38 8 6 

Cooperativas 
monitoradas 

AC PAC I 3.480,00 3.712,68 3 3 

PAC I 44.723,00 11.409,95 13 15 

PG PAC I 1.760,00 1.320,00 4 3 

Total 78.424,00 42.734,01 28 27 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao analisarmos as ações de monitoramento das cooperativas, podemos dizer que 96% do 
total da meta física foi realizada, utilizando o valor de R$42.734,01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28  

 27  

(%) de cooperativas monitoradas

GRÁFICO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Previsto Realizado
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3.1.5 - Objetivo estratégico 6: Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do 

trabalho e de qualidade de vida (finalístico) 

 

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 

 “Não há” 

 
Tabela 06 – Metas do Objetivo Estratégico 6 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Ação Saúde 165.930,00 72.876,46 240 638 Quantidade de 
pessoas 

beneficiadas 
AFA Ação Saúde 62.420,00 87.526,86 800 1045 

Total 228.350,00 160.403,32 1.040 1.683 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
 
 
 

 
 

 

Houve participação de 638 pessoas nas ações de promoção social de saúde em 2017, 
utilizando-se de um recurso de R$72.876,46. Porém, as ações saúde destinadas as 
cooperativas do projeto AFA, teve realização percentual das metas físicas em 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.040  

 1.683  

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para saúde, segurança
do trabalho, qualidade de vida e  responsabilidade socioambiental

GRÁFICO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Previsto Realizado
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3.1.6 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental 

(finalístico) 

 

Descrição geral  

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas, que 
beneficiem a comunidade próxima a elas. 

Responsável 

 “Não há” 

 
 
Tabela 07 – Metas do Objetivo Estratégico 7 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

Ação Cooperativista 30.025,00 27.113,91 300 362 Quantidade de 
pessoas 

beneficiadas 
Dia de Cooperar 65.000,00 56.700,34 420 630 

Total 95.025,00 83.814,25 720 992 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

 

 
 
 
O valor total realizado nas ações cooperativistas para as cooperativas foi de R$27.113,91, 
com participação de 362 pessoas. Houve participação de 630 pessoas nos eventos do Dia de 
Cooperar em 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 720  

 992  

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para saúde, segurança
do trabalho, qualidade de vida e  responsabilidade socioambiental

GRÁFICO DE INDICADORES DE RESULTADO 

Previsto Realizado
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3.2 - Informações sobre a gestão 

 
Não há informações a declarar. 
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3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 

3.3.1 - Estágio de desenvolvimento 
 
O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em 
seis etapas, a saber: 
 
1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do 
Cooperativismo 
Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente 
de atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o SESCOOP, 
antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das 
cooperativas. 
Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, 
pesquisadores e atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em 
profundidade, e de dirigentes de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, 
que responderam pesquisa via web e participaram de grupos focais -  técnica de pesquisa 
que coleta dados a partir da interação entre grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir 
tópicos sugeridos pelo pesquisador.  
 
2 – Avaliação do Plano do SESCOOP (2010-2013) 
Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do 
ambiente interno do SESCOOP, com destaque para a realização de pesquisas internas com 
colaboradores das unidades nacional e estaduais do SESCOOP, para a identificação de forças 
e fragilidades. 
 
3 – Formulação da Estratégia 
Para a formulação da estratégia do SESCOOP foram realizadas oficinas com a participação de 
lideranças do SESCOOP. 
 
4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais 
Foi desenvolvido modelo para que as unidades do SESCOOP realizassem o desdobramento 
da estratégia institucional em planos estaduais.  
 
5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores 
Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional. 
 
6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais 
Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para 
apresentação do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das 
unidades nacional e estaduais, pautados no plano institucional. 
 
O Plano Estratégico do SESCOOP/AL encontra-se no terceiro ano de execução e vem 
servindo de referência para a elaboração dos planos de trabalho anuais da unidade. Em 
2017, a unidade nacional iniciou trabalho de reformulação e validação dos indicadores 
estratégicos que englobam os elementos da visão e da missão, os desafios institucionais e os 
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objetivos estratégicos finalísticos e de gestão, visando a posterior fixação de metas 
institucionais e desdobramentos para as unidades estaduais. 
 

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

A metodologia de formulação apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa 
participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características 
desse processo estão: 
Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e Unidades 
Estaduais; 
Elaboração de cenários para o cooperativismo até 2025; 
Participação direta das cooperativas no processo de planejamento; 
Definição do futuro desejado para o cooperativismo no período de 10 anos; 
Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo. 
 

 
3.3.3 - Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
 

Os indicadores institucionais de desempenho 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. 

 
Em relação ao desempenho orçamentário do exercício de 2017, foram utilizados os 
indicadores abaixo: 
 
Tabela 08 – 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 2015 2016 2017 

Valor Realizado no ano (R$) 1.848.358,95 3.163.615,09 5.094.448,98 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 1.827.648,68 1.848.358,95 3.163.651,09 

Índice de Crescimento da Receita (%) 1,13 71,16 61,03 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
 

Constatou-se que a receita realizada de 2017 foi 61,03% em relação à receita do ano 
anterior. Quanto maior for o índice de crescimento da receita, melhor é para as 
Cooperativas e para o SESCOOP/AL. 
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Tabela 09 – 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 2015 2016 2017 

Total Realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Total Previsto (R$) 2.624.347,00 3.065.186,00 5.026.308,00 

Índice de Realização do Orçamento (%) 86,26 67,07 66,65 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
 
 

No exercício de 2017, o índice de realização do orçamento foi de 66,65%. Em 2015 e 2016, 
foram, respectivamente, 86,26% e 67,07%. 
 
 

Tabela 10 – 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 2015 2016 2017 

Total das Despesas com Pessoal (R$) 629.629,22 736.983,13 757.668,24 

Orçamento Total Realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação da folha de pagamento (%) 27,81 35,85 22,62 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 
 
O percentual da participação da folha de pagamento em 2017, 2016 e 2015, foram, 
respectivamente, 22,62, 35,85 e 27,81. 
 
 
Tabela 11 – 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 2015 2016 2017 

Orçamento realizado da área meio (R$) 299.168,86 369.440,14 382.334,19 

Orçamento previsto da área meio (R$) 412.961,00 654.288,00 616,315,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área Meio (%) 72,44 56,46 62,04 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
 
 

Em 2017, os orçamentos realizado e previsto da área meio, foram, respectivamente, 
R$382.334,19 e R$616,315,00. O percentual deste índice foi de 62,04. 
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Tabela 12 – 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 2015 2016 2017 

Orçamento realizado da área finalística (R$) 1.336.695,12 951.877,10 2.211.536,68 

Orçamento previsto da área finalística (R$) 1.457.360,00 1.531.997,00 3.498.215,00 

Índice de Execução Orçamentária da Área 

Finalística (%) 
91,72 62,13 63,22 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 
Em 2017, os orçamentos realizado e previsto da área finalística, foram, respectivamente, 
R$2.211.536,68 e R$3.498.215,00. O percentual deste índice foi de 63,22. 

 

Tabela 13 – Participação da Área Finalística no Total do Orçamento Realizado, Exceto Pessoal 
Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exceto pessoal 

Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exceto pessoal e encargos/ Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento realizado da área 

finalística (R$) 
1.336.695,12 951.877,10 2.211.536,68 

Valor total do orçamento realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação da área finalística no orçamento 

total (%) 
59,05 46,30 66,02 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
 

Constatou-se um crescimento na alocação finalística no orçamento total realizado, exceto 
pessoal. Em 2017 a participação percentual foi de 66,02. 
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Tabela 14 – Participação da Área Finalística no Total do Orçamento Realizado, Inclusive Pessoal 
Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal  

Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área finalística, inclusive pessoal e encargos/ Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento realizado da área 

finalística (R$) 
1.475.457,11 1.133.141,32 2.410.480,98 

Valor total do orçamento realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação da área finalística no orçamento 

total (%) 
65,18 55,12 71,96 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Houve crescimento na alocação finalística no orçamento total realizado, inclusive pessoal. 
Em 2017 a participação percentual foi de 71,96. 

 

Tabela 15 – Participação da Área Meio no Total Realizado, Exceto Pessoal 
Nome: Participação da área meio no total realizado, exceto pessoal  

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 299.168,86 369.440,14 382.334,19 

Valor total do orçamento realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação da área meio no orçamento total 

(%) 
13,22 17,98 11,41 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Houve uma queda na participação da área meio no orçamento total, exceto pessoal. O 
percentual da participação em 2017, 2016 e 2015, foi, respectivamente, 11,41, 17,98 e 
13,22. 
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Tabela 16 – Participação da Área Meio no Total Realizado, Inclusive Pessoal 
Nome: Participação da área meio no total realizado, inclusive pessoal 

Descritivo: Valor executado pela área meio, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total do 

orçamento realizado 

Fórmula: (Total realizado da área meio, inclusive pessoal /Total do orçamento realizado) x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor total do orçamento da área meio (R$) 788.209,19 922.635,93 939.360,63 

Valor total do orçamento realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação da área meio no orçamento 

total (%) 
34,82 44,88 28,04 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Em 2017, a participação da área meio no orçamento total, inclusive pessoal foi de 28,04%. 
Percebe-se que houve uma queda em relação aos anos anteriores. Ressaltamos que o 
SESCOOP/AL procura destinar maior parte do recurso orçamentário para a área finalística. 

 

Tabela 17 – Variação do Valor do Orçamento Realizado pela Área Meio 
Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio 

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior 

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do 

orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor Realizado no ano (R$) 299.168,86 369.440,14 382.334,19 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 272.451,08 299.168,86 369.440,14 

Variação (%) 9,80 23,49 3,49 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 
 

 
A variação percentual do valor do orçamento realizado pela área meio foi de 3,49 entre os 
anos de 2017 e 2016. 
 
 

Tabela 18 – Variação do Valor do Orçamento Realizado pela Área Finalística 
Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística 

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano anterior 

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor total do 

orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor Realizado no ano (R$) 1.336.695,12 951.877,10 2.211.536,68 

Valor Realizado no ano anterior (R$) 972.931,17 1.336.695,12 951.877,10 

Variação (%) 37,39 -28,79 132,33 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 
A variação percentual do valor do orçamento realizado pela área finalística foi de 132,33 
entre os anos de 2017 e 2016. 
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Tabela 19 – 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 e executados pela Unidade, em relação ao 

orçamento total realizado pela Unidade 

Formula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos 

especiais x 100 

Elemento 2015 2016 2017 

Valor FUNDECOOP recebido e executado pela 

Unidade (R$) 
910.747,00 2.014.494,00 3.316.432,88 

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação dos recursos totais do 

FUNDECOOP no orçamento total da unidade 

(%) 

40,23 98,00 99,00 

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus 

 

Em 2017, o percentual de participação dos recursos totais do FUNDECOOP no orçamento 
total do SESCOOP/AL foi de 99,00.  

 

Tabela 20 – 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 2015 2016 2017 

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 453.413,00 1.628.711,00 3.352.381,76 

Valor do Orçamento Realizado (R$) 2.263.666,30 2.055.777,25 3.349.841,61 

Participação do Saldo de Exercícios 

Anteriores no Orçamento da Unidade (%) 
20,03 79,23 100,08 

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus 

 
 

O percentual da participação do saldo de exercícios anteriores no orçamento do 
SESCOOP/AL em 2017 foi de 100,08. 
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3.3.4 - Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
 

As revisões são feitas no âmbito dos planos de trabalho anuais (níveis tático e operacional), 
sem alterações nos fundamentos do planejamento estratégico sistêmico 2015-2020, porém 
são avaliadas novas oportunidades e ameaças do ambiente externo e as potencialidades e 
necessidades de melhorias internas para alavancar a atuação da unidade no âmbito 
estadual. 
 
3.3.5 - Envolvimento da alta direção (Diretores) 
 

Os eventos de revisão estratégica para formulação e reformulação do plano de trabalho 
anual contam com a participação expressiva de colaboradores e lideranças da Unidade 
Estadual, envolvidos nos processos de planejamento, projetos e orçamento, com a aplicação 
teórica e prática dos conceitos. 
 

Vale salientar que o plano anual de trabalho e sua reformulação são aprovados em reuniões 
ordinárias do Conselho Estadual e enviados para Unidade Nacional para consolidação. 
 

3.3.6 - Alinhamento da unidade ao planejamento estratégico 
 

O Plano Estratégico do SESCOOP/AL 2015-2020 está inserido no contexto de um 
planejamento estratégico corporativo, tendo a unidade estadual realizado o seu 
desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão 
inseridas.  
 
O adequado desdobramento da estratégia exigiu o entendimento da estratégia institucional, 
a análise dos fatores internos e externos que impactam nossa realidade, a priorização e 
seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados no exercício, a formulação dos 
projetos e a proposição das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados 
esperados pelo SESCOOP. 

 

3.3.7 - Principais dificuldades e mudanças previstas 
 

Não há informações a declarar. 
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4 - Governança 

4.1 - Descrição das Estruturas de Governança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02 – Estruturas de governança 

Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU) 

Instâncias externas de governança Instâncias externas de apoio à 
governança 

Instâncias internas de 
governança 

Instâncias internas de 
apoio à governança 

Responsáveis pela fiscalização, pelo 
controle e pela regulação, 
desempenhando importante papel 
para promoção da governança das 
organizações. São autônomas e 
independentes, não estando 
vinculadas a apenas uma organização.  

Responsáveis pela avaliação, 
auditoria e monitoramento 
independente e, nos casos em que 
disfunções são identificadas, pela 
comunicação dos fatos às 
instâncias superiores de 
governança.  

Responsáveis por definir ou 
avaliar a estratégia e as políticas, 
bem como monitorar a 
conformidade e o desempenho 
destas, devendo agir nos casos 
em que desvios forem 
identificados. São, também, 
responsáveis por garantir que a 
estratégia e as políticas 
formuladas atendam ao interesse 
público.  

Realizam a comunicação 
entre partes interessadas 
internas e externas à 
administração da 
entidade, bem como 
auditorias internas que 
avaliam e monitoram 
riscos e controles internos, 
comunicando quaisquer 
disfunções identificadas à 
alta administração.  

Fonte: SESCOOP    

Sociedade 

-Cidadãos -Cooperativas 
-Cooperados 
-Empregados 

Organizações superiores 

Instâncias internas de governança 

-Conselho de administração 

-Presidente 
-Superintendente  

Instâncias internas 
de apoio à 

governança 

-Conselho fiscal 

 

Instâncias externas de 
apoio à governança 

-Auditoria independente 

Instâncias externas de 
governança 

-MTE (Ministério 
Trabalho e Emprego) 
-TCU (Tribunal Contas da 
União) 
-CGU (Controladoria 
Geral da União) 

 
 

 
Regulamentação 

… 

GOVERNANÇA 

GESTÃO 

Gestão tática 

- Gerente Geral (cargo) 

Gestão operacional 

- Gerente Adm. Financeiro 
- Gerentes Finalísticos 
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4.2 - Gestão de riscos e controles internos 

 
O SESCOOP/AL apresenta eficácia operacional. Há nesta unidade software que permite bom 
nível de controle interno e monitoramento de processos, possibilitando, o alcance de metas 
físicas, financeiras e objetivos estratégicos. 
 

4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
 

O método utilizado para gerenciamento de riscos e controles internos faz uso dos 
Normativos, do Mapeamento de Processos, do Planejamento estratégico junto ao Plano 
orçamentário (metas físicas e financeiras). Tais ferramentas servem como fundamento das 
reuniões semanais que ocorrem todas as segundas-feiras, com presença de todos os 
empregados. Paralelamente, são realizadas agendas por setores, utilizando a mesma lógica 
citada anteriormente e ainda, realizamos uma vez por mês a Aprendizagem organizacional, 
momento destinado a aprender processos estabelecidos nos documentos norteadores da 
gestão. Entre alguns temas abordados na Aprendizagem organizacional, cabe citar: 
processos de licitação e contratos; código de conduta ética; atendimento aos órgãos de 
controle; programa para melhoria da qualidade de vida.  
 
Ainda para efeito de controle das atividades finalísticas, realizadas nas cooperativas, 
promovemos reuniões de alinhamento de forma periódica e sistemática onde participam 
todos os prestadores de serviços contratados para atendimento à cooperativa, essas 
reuniões acontecem de maneira particularizada, ou seja, em cada cooperativa beneficiada, 
com a presença da diretoria e associados, como indicador de eficácia da prestação de 
serviços, ofertada a cada cooperativa por esse SESCOOP, avaliamos o crescimento 
econômico da cooperativa e do volume de negócios realizados por cada uma delas. 
 

4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 
 

Não possui a área em sua estrutura.  
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5 - Relacionamento com a sociedade 

5.1 - Canais de acesso do cidadão 

 
Os canais de acesso ao cidadão são por meio de atendimento telefônico e/ou presencial, 
pelo sítio institucional, por e-mail, redes sociais Facebook e pelo canal no YouTube, 
conforme informações e links a seguir:  
 

 Atendimento telefônico, através do número (82) 2122-9494, de segunda a 
sexta-feira (exceto feriados), das 08 às 17h.  

 Atendimento presencial, através do endereço Avenida Governador Lamenha 
Filho, 1880, Feitosa, CEP 57.043-000, Maceió - AL, de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 08 às 17h. 

 Fale Conosco para mais informações. Disponível em: http://ocb-
al.com.br/contato. 

 E-mail: secretaria@ocb-al.coop.br  

 Sítio institucional disponível em: http://ocb-al.coop.br/. 

 Rede social Facebook Sistema OCB Alagoas disponível em: 
<https://www.facebook.com/Ocb.Sescoop.Al/>.  

 Canal no YouTube Sistema OCB Alagoas disponível em: 
<https://www.youtube.com/channel/UCXeyp2cwrXbroY4mzPJWnCw>.  

 
5.1.1 - Ouvidoria:  
 

Não há conteúdo a declarar. 
 
5.1.2 - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 
 

Não há conteúdo a declarar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ocb-al.com.br/contato
http://ocb-al.com.br/contato
http://ocb-al.coop.br/
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5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 
Quadro 05 – Acesso às Informações da Entidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade de 

atualização 
 

Mapa estratégico http://www.ocb.org.br/arquivos/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 e orçamentários http://ocb-al.com.br/transparencia Anual 

Relatórios de gestão http://ocb-al.com.br/transparencia Anual 

Relatórios de auditoria de gestão Não há Anual 

Estrutura organizacional http://ocb-al.com.br/transparencia Não há 

Organograma http://ocb-al.com.br/transparencia Não há 

Regimento interno http://ocb-al.com.br/transparencia Não há 

Fonte: SESCOOP/AL 

 

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 solicitada ao participante que 
preencha uma ficha de avaliação para medir o grau de satisfação do serviço prestado, podendo ainda realizar comentários e sugestões. 
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5.3.1 - Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 
 

Não há conteúdo a declarar. 
 

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

Não há conteúdo a declarar. 
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6 - Desempenho financeiro e informações 
contábeis 

6.1 - Desempenho financeiro do exercício 
 

 
 
Tabela 21 – Principais Receitas 

Principais receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

Contribuições SESCOOP 1.034.207,13 1.728.198,71 1.587.238,00 

Juros de títulos de renda 114.747,01 189.014,84 200.000,00 

Transferências de instituições privadas 2.014.494,00 3.136.432,88 3.597.125,00 

Multas e juros de mora 166,95 - - 

Alienação de outros bens móveis - 40.802,55 - 

Total 3.163.615,09 5.094.448,98 5.384.363,00 

Fonte: Zeus Rios - Módulo Orçamento  
Observação: Os valores registrados em 2018 referem-se à 
previsão orçamentária (orçado) 

 

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, 
incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela acima apresenta a 
evolução das Receitas do SESCOOP/AL nos três últimos exercícios.  
 
O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP/AL do exercício de 2017, na forma da 
reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de 
R$5.026.308,00. As receitas atingiram o valor de R$ 5.094.448,98, o que representou 
variação percentual de 62,10% em relação ao ano de 2016 e de 94,62% da previsão 
orçamentária. 
 

34% 

4% 

62% 

0% PRINCIPAIS RECEITAS - 2017 

CONTRIBUIÇÕES SESCOOP

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS

MULTAS E JUROS DE MORA
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Tabela 22 – Principais Despesas 

Principais despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 
Vencimentos e vantagens fixas 434.194,09 468.003,96 585.900,00 

Obrigações patronais 139.531,16 151.952,22 200.364,00 

Outras despesas variáveis 139.418,36 137.712,06 190.788,00 

Indenizações trabalhistas 23.839,52 - - 

Diárias 135.710,20 225.861,61 435.866,00 

Material de consumo 70.943,70 101.138,45 103.685,00 

Material de distribuição gratuita 229,00 - 1.050,00 

Passagens e despesas com locomoção 99.515,35 175.547,46 312.340,00 

Serviços de consultoria - 11.000,00 - 

Outros serviços de terceiros - PF 82.941,10 82.641,46 108.587,00 

Outros serviços de terceiros - PJ 764.902,00 1.439.910,75 2.693.860,00 

Obrigações tributárias e contributivas 43.075,55 55.436,15 131.550,00 

Indenizações e restituições 63.714,07 172.793,82 435.982,00 

Equipamentos e material permanente 28.496,77 308.403,49 94.000,00 

Auxílio financeiro a estudantes 22.216,38 10.050,18 39.600,00 

Contribuições a instituições privadas sem fins 
lucrativos 

- - - 

Premiações culturais, artísticas, científicas, 
desportivas e outros 

7.050,00 9.390,00 50.791,00 

Total 2.055.777,25 3.349.841,61 5.384.363,00 

Fonte: Zeus Rios - Módulo Orçamento  

   Observação: Os valores registrados em 2018 referem-se à previsão orçamentária 
(orçado) 
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0% 

7% 

3% 
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0% 

3% 
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OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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6.2 - Principais contratos firmados 
 

A relação dos contratos firmados no exercício de 2017 consta no capítulo de “apêndices” no 
Quadro 06 e a dos contratos com pagamentos realizados no Quadro 07. 
  

6.3 - Transferências, convênios e congêneres 
 

6.3.1 - Transferências para federações e confederações 
 

Não há conteúdo a declarar. 
 

6.3.2 - Outros convênios 
 

Não há conteúdo a declarar. 
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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 exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 
 

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 
4.320/64, o que não é o caso do SESCOOP, que adota a Lei 6.404/76, entretanto, as 
respectivas normas correlatas NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos são adotadas pelo SESCOOP. 
 
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor. 

6.6 - Demonstrações contábeis e notas explicativas elaboradas de acordo com 
a Lei 6.404/1976 
 
Quadro 08 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 

Demonstração Contábil/Notas Explicativas Endereço para Acesso 

Demonstração de Resultado do Exercício http://ocb-al.com.br/transparencia 

Balanço Patrimonial http://ocb-al.com.br/transparencia 

Demonstração de Fluxo de Caixa http://ocb-al.com.br/transparencia 

Demonstrações das Mutações de Patrimônio Líquido http://ocb-al.com.br/transparencia 

Notas explicativas http://ocb-al.com.br/transparencia 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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7- Áreas especiais da gestão 

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

 

No exercício de 2017 a alocação da força de trabalho deste SESCOOP foi composta com 07 
(sete) funcionários efetivos, distribuídos por área de atuação, 02 (dois) na finalística e 05 
(cinco) na de administração e apoio. Cabe informar que não houve contratação de 
funcionários temporários.  

 

A distribuição dos colaboradores por cargo foi da seguinte forma: um técnico, dois analistas, 
um gerente/assessor, duas gerentes e uma superintendente. Sendo que 06 (seis) 
funcionários têm nível de escolaridade de especialização / pós-graduação e 01 (um) 
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. 

 

Foi realizada no dia 15/09/2017 aprendizagem organizacional sobre o Código de Conduta 
Ética do SESCOOP/AL com participação dos colaboradores (funcionários, estagiários e alguns 
prestadores de serviço). 

 

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 
contribuir na qualificação profissional e pessoal. 

 

Quadro 09 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

Funcionários em Cargos Efetivos 5 2 

Funcionários com Contratos Temporários - - 

Total de Funcionários 5 2 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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Tabela 23 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/AL, por Faixa Etária  

Descrição Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 
- - 1 1 - 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas de 

Administração e Apoio 

1 2 2 - - 

Total Quadro Fixo 1 2 3 1 - 

Descrição Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

Estagiários 9 - - - - 

Terceirizados 2 1 2 1 - 

Total Temporários e Estagiários 11 1 2 1 - 

Total da Unidade 12 3 5 2 - 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
Tabela 24 – Evolução da Estrutura de Pessoal do SESCOOP/AL, por Nível de Escolaridade  

Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas 
- - - - - 1 1 - - - 

Funcionários contratados - CLT em exercício 

na Unidade, lotados nas Áreas de 

Administração e Apoio 

- - - - - - 5 - - - 

Total Quadro Fixo - - - - - 1 6 - - - 
Descrição  

Estagiários     9      
Terceirizados     3 1 2    
Total Temporários e Estagiários - - - - 12 1 2 - - - 

 

Total da Unidade 
- - - - 12 2 8 - - - 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
 
Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
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Tabela 25 – Distribuição dos Colaboradores, por Cargo  
Indicador Nº % 

Número de colaboradores no cargo de técnico 1 14,29% 
Número de colaboradores no cargo de analista 2 28,57% 
Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo - 0,00% 
Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 1 14,29% 
Número de colaboradores no cargo de gerente geral 2 28,57% 
Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 14,29% 
Total 7 100,00% 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
 
Tabela 26 – Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial  

Indicador Nº % 

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 2 29% 
Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 1 14% 
Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 1 14% 
Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 - 0% 
Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 2 29% 
Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 - 0% 
Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 1 14% 
Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00 - 0% 
Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 - 0% 
Total 7 100% 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

   

                                                                                                                                                                       
Tabela 27 – Movimentação do Quadro de Pessoal  

Indicador de Turnover Nº % 

Número de Admissões 0 0% 
Número de Demissões 0 0% 
Total de Empregados 7 100% 
Movimentação média anual de pessoal (turnover) 

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

final do período)*100 

0% 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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Quadro 10 – Qualificação da Força de Trabalho  
Indicador Nº 

Número de ações de capacitação 8 
Número de horas de capacitação 106 
Número de empregados capacitados no exercício 7 
Média de ações de capacitação por empregado 1,14 
Média de horas de capacitação por empregado 15,14 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
 
Tabela 28 – Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Cargos Efetivos (CLT) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (Em R$) 

468.003,96 151.952,22 124.921,39 744.877,57 

Cargos Temporários (Estagiários e Terceirizados) 

Salários  Encargos Benefícios  Total (Em R$) 

71.052,79 - 13.911,81 84.964,60 

 Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 
 
Tabela 29 – Investimentos em Capacitação de Pessoal 

Descrição Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-Graduação 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

Funcionários Efetivos - 
lotados nas Áreas 
Finalísticas 

8 5.761 - - 1 247 

Funcionários Efetivos - 
lotados nas Áreas de 
Administração e Apoio 

20 8.513 1 6.722 1 3.081 

Total Quadro Fixo 28 14.274 1 6.722 2 3.328 

Estagiários 9 4.163 - - - - 

Terceirizados 14 4.323 - - - - 

Total de Temporários 
e Estagiários 23 8.486 - - - - 

Total da Unidade 51 22.760 1 6.722 2 3.328 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
 

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente deste SESCOOP, de 
acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto n° 3.017, de 06/04/1999, não 
recebem remuneração, porém os conselheiros recebem ajuda de custo pela sua participação 
nas reuniões, cujos valores estão demonstrados no Quadro nº 11. 
 
Quadro 11 – Remuneração dos Administradores 

Remuneração dos Administradores 

Cargo Remuneração anual (Em R$) 

Diretor Presidente do SESCOOP/AL - 

Superintendente do SESCOOP/AL 123.039,36 

Membros Titulares do Conselho de Administração 

Arnaldo Miranda 1.800,00 

Roberto Athayde Silva 1.500,00 

Simone Maria Luna Vianna de Omena 300,00 

Verdi Barros Bezerra 1.500,00 

Membros Titulares do Conselho Fiscal 

Carlos Henrique do Nascimento 1.200,00 

Eloísio Barbosa Lopes Júnior 1.500,00 

Marcondes Prudente de Souza 1.500,00 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Além da ajuda de custo, os conselheiros que não residem no município de Maceió recebem 
reembolso de quilometragem para participarem das reuniões deste SESCOOP. No exercício 
de 2017, os conselheiros Eloísio Barbosa Lopes Júnior e Marcondes Prudente de Souza 
receberam, respectivamente, R$1.026,00 e R$1.026,00, de reembolso de quilometragem. 
  
 
Tabela 30 – Remuneração do Superintendente 

Remuneração do Superintendente 

Remuneração Fixa Valores (Em R$) 

Salário 123.039,36 

Benefícios 17.195,93 

Participação/ Comitês - 

Total 140.235,29 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

Cabe informar que não houve remuneração variável, outros pagamentos, como bônus, 
participação nos resultados e/ou em reuniões para a superintendente no exercício de 2017. 
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7.3 - Gestão de patrimônio imobiliário 
 

O SESCOOP/AL não possui sede própria, utilizando-se de sublocação de salas da OCB/AL, 
com rateio de 50% de despesas de manutenção: energia elétrica, água, esgoto, IPTU, 
telefone fixo, internet, segurança eletrônica e taxa de bombeiros.  
 
Em virtude do crescimento das demandas das Cooperativas Alagoanas há a necessidade de 
aquisição de um local (sede) com mais espaço para atendimento e redução de custos com 
locação. 

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade 

 
O SESCOOP/AL tem se comprometido cada vez mais com atitudes e ações que preservem o 
meio ambiente no intuito de contribuir com a redução do impacto ambiental no planeta, 
exercendo seu dever como instituição transformadora de vidas. 
 
Incentivamos a reciclagem de resíduos sólidos, o controle do uso de água, de energia e 
apoiamos as cooperativas alagoanas na execução de ações com foco na defesa do meio 
ambiente e na prática de atividades econômicas com equilíbrio quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
 
Na sede da entidade ocorre a separação dos resíduos recicláveis. Eles 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). Além disso, destacamos o 
uso consciente da energia e água através das seguintes práticas:  
 

– Hábitos inteligentes - Utilizar os equipamentos elétricos de forma equilibrada, a fim de evitar 
o consumo excessivo de energia. 

– Equipamentos eficientes - Na hora de comprar um aparelho eletrônico, escolha sempre os 
que vêm com o “Selo Procel” de economia de energia. O selo indica quais os aparelhos mais 
eficientes no consumo. A escala varia de “A” a “G”, sendo mais eficientes os que têm a 
classificação “A”. 

– Projetos inteligentes - Substituição de fontes de energia não renováveis por fontes 
renováveis, através da introdução de novas tecnologias. 

 

No uso da energia, praticamente todas as atitudes estão relacionadas a mudanças de 
comportamento e, portanto, envolvem uma abordagem multidisciplinar com significativos 
esforços educacionais de curto, médio e longo prazo. 
 
Porém, sabemos que apenas ações isoladas não são suficientes. Para mudarmos a realidade 
e atingirmos um resultado significativo, é necessária uma conscientização coletiva. Participar 
e agir pela mudança sustentável também faz parte do exercício da cidadania. 
 
Entendemos que Responsabilidade Ambiental é um conjunto de atitudes, individuais e/ou 
coletivas, voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta para proteção do meio 
ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo assim a sustentabilidade.  
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8 - Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
 
Quadro 12 – Situação de Atendimento das Demandas da 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 

9.2.1 Acesso centralizado Implantado 

9.1.1 e 9.1.2 Gestão orçamentária Implantado 

9.1.8 Gestão financeira Implantado 

9.1.3, 9.2.2 e 9.3 Demonstrações contábeis Implantado 

9.1.4 Editais e Licitações Implantado 

9.1.5. Contratos Implantado 

9.1.7 Transferências Implantado 

9.1.9 Recursos Humanos Implantado 

9.2.5 Ouvidoria e Código de Conduta Ética Em fase de implantação 

9.2.4 e 9.2.6 Serviços de Atendimento ao Clientes/Cidadão Em fase de implantação 
Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
 
 

Não houve deliberação do TCU no exercício de 2017. 
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8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU) 
 
Quadro 13 – Situação de Atendimento das Demandas da CGU 

Situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item da deliberação 
Providências adotadas / 
Ações implementadas 

Relatório 
CGU 
10/2017 

1.1.1.1 Deficiências na elaboração do Relatório de Gestão: 

Alocação de mais recursos para elaboração e revisão 
do relatório de gestão 

Recomendação registrada, 
seguiremos a orientação 

1.1.2.1  Deficiências no comprometimento com a ética: 

Elaboração, aprovação e publicação do Código de Ética 
da entidade 

Recomendação atendida 

1.1.2.2 Ausência de definição formal das atribuições das 
Gerências: 

Formalização das competências e atribuições das 
Gerências 

Esta recomendação está 
em processo 

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 

Recomendação 
parcialmente elaborada e 
outra em evolução 

1.1.2.4 Deficiências relacionadas a indicadores de 
desempenho e gestão de riscos: 

Definição de indicadores de desempenho da gestão 

Recomendação em 
processo de feitura 

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 

 

Recomendação em 
processo de feitura 

2.1.1.1 Falhas na utilização de modalidade de contratação por 
inexigibilidade de licitação e definição do prestador de 
serviço ainda na fase de planejamento da contratação: 

Elaboração de documentos de planejamento das 
futuras contratações, com observância aos princípios 
da impessoalidade e objetividade 

Estamos trabalhando para 
zerar esse tipo de falha de 
processo 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
 
Quadro 14 – Situação de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna do SESCOOP 
Nacional 

Situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna do SESCOOP Nacional 

Relatório Nº do item 
Descrição sucinta do item da 

recomendação 
Providências adotadas / Ações 

implementadas 

Relatório     
04/2016 

3.1 Instrutoria: 

Ausência de evidência acerca 
de aprovação do normativo 

Implementada 

3.2 Inexigibilidade e Dispensa: 
Publicação. Extrato do 
Termo. Ausência de 
evidência 

Implementada 

3.3 Formalização Processual: 
Cronologia 

Implementada 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL  
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9 - Apêndices  

9.1. Quadros, tabelas, figuras complementares, relatórios e pareceres 
 
Quadro 06 – Principais Contratos Firmados 

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

Contrato/
Ano 

Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 
Modalidade 

Licitação 
Data da 

contratação 
Situação Natureza 

Elemento 
despesa 

Total 

(Em R$) 

068/2017-
DL 

Aquisição de veículo automotor, tipo 
caminhonete, fabricação nacional, 
visando à substituição da frota, para 
atender as necessidades do 
SESCOOP/AL 

Ford Motor 
Campany Brasil 
LTDA  

03.470.727/0001-20 Dispensa 08/06/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

90.972,00 

040/2017-
DL 

Contratação de empresa/profissional 
para ministrar curso de ITIL 
FOUNDATION, incluindo prova de 
certificação, para cooperados da 
MACROCOOP 

Conhecimento 
Digital LTDA 
Masterhouse 
Treinamentos e 
Soluções EM TI 
LTDA 

14.687.773/0001-00 Dispensa 06/04/2017 Encerrada Ordinária 
Serviços 
Especializa
dos                  

30.800,00 

005/2017-
DL 

Solicitação de contratação de 
profissional especializado para 
assessoria de comunicação do 
SESCOOP/AL 

Patrícia Vieira 
Pacifico  

013.860.704-40 Dispensa 13/01/2017 Ativo Ordinária 

Serviços e 
divulgaçõe
s 
institucion
ais    

21.000,00 

117/2017-
DL 

Contratação de empresa especializada 
em mapear, manualizar e padronizar 
processos, voltadas a todos os 
departamentos, incluindo o 
planejamento estratégico para 2018 

VITTE 
Excelência 
Operacional 
LTDA – ME 

22.935.016/0001-29 Dispensa 06/09/2017 Encerrada Ordinária 
Auditoria e 
consultoria                  

18.000,00 

147/2017-
DL 

Aquisição de 03 freezer para 
acondicionar produtos das 
cooperativas que possuem suas 
vendas intermediadas pelo NEC 

A&C Comercio 
de Máquinas e 
Equipamentos 
LTDA  

26.528.069/0001-86 Dispensa 25/10/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

11.500,00 
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102/2017-
DL 

Aquisição de cadeiras para 
colaboradores e diretores do 
SESCOOP/AL 

LLA Fernandes 
de Souza – 
EIRELI- EPP 

17.487.985/0001-24 Dispensa 02/08/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

10.000,00 

135/2017-
DL 

Contratação de empresa para 
confeccionar cadernos personalizados 
capa dura para serem utilizados nas 
atividades da área finalística do 
SESCOOP/AL – ano base 2018 

TK Ferreira da 
Silva Gráfica ME 

14.521.720/0001-7 Dispensa 05/10/2017 Encerrada Ordinária 

Serviços e 
divulgaçõe
s 
institucion
ais  

9.500,00 

110/2017-
DL 

Confecção de 1500 medalhas e 51 
troféus para corrida do cooperativismo 
2017 

Rema Arte 
Esporte LTDA - 
EPP 

92.280.592/0001-23 Dispensa 25/08/2017 Encerrada Ordinária 
Premiaçõe
s                               

9.390,00 

144/2017-
DL 

Locação de sala com capacidade para 
50 pessoas, incluindo serviços de 
som/multimídia e alimentação para 
realização da 2º etapa do curso com o 
Professor Cipriano Luckesi 

Sotel Hotelaria 
S/A 

09.326.499/0001-04 Dispensa 18/10/2017 Encerrada Ordinária 
Material 
de 
consumo                      

9.190,00 

116/2017-
DL 

Aquisição de computadores para uso 
do setor financeiro do SESCOOP/AL 

Dell 
Computadores 
do Brasil 

72.381.189/0001-10 Dispensa 05/09/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

8.986,00 

Total  219.338,00 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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Quadro 07 – Contratos com Pagamentos no Exercício 

Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ 

Ano 
Objeto Favorecido 

CNPJ/ 

CPF 

Modalidade 
Licitação 

Data da 
contratação 

Situação Natureza 
Elementos 

Despesa 

Pagamento 
total no 
exercício 
(Em R$) 

068/2017-
DL 

Aquisição de veículo automotor, tipo 
caminhonete, fabricação nacional, 
visando à substituição da frota, para 
atender as necessidades do 
SESCOOP/AL 

Ford Motor 
Campany Brasil 
LTDA  

03.470.727/0001-20 Dispensa 08/06/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

90.972,00 

040/2017-
DL 

Contratação de empresa/profissional 
para ministrar curso de ITIL 
FUNDATION, incluindo prova de 
certificação, para cooperados da 
MACROCOOP 

Conhecimento 
Digital LTDA 
Masterhouse 
Treinamentos e 
Soluções EM TI 
LTDA 

14.687.773/0001-00 Dispensa 06/04/2017 Encerrada Ordinária 
Serviços 
Especializa
dos                  

30.800,00 

005/2017-
DL 

Solicitação de contratação de 
profissional especializado para 
assessoria de comunicação do 
SESCOOP/AL 

Patrícia Vieira 
Pacifico  

013.860.704-40 Dispensa 13/01/2017 Ativo Ordinária 

Serviços e 
divulgaçõe
s 
institucion
ais    

21.000,00 

117/2017-
DL 

Contratação de empresa especializada 
em mapear, manualizar e padronizar 
processos, voltadas a todos os 
departamentos, incluindo o 
planejamento estratégico para 2018 

VITTE 
Excelência 
Operacional 
LTDA – ME 

22.935.016/0001-29 Dispensa 06/09/2017 Encerrada Ordinária 
Auditoria e 
consultoria                  

18.000,00 

147/2017-
DL 

Aquisição de 03 freezer para 
acondicionar produtos das 
cooperativas que possuem suas 
vendas intermediadas pelo NEC 

A&C Comercio 
de Máquinas e 
Equipamentos 
LTDA  

26.528.069/0001-86 Dispensa 25/10/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

11.500,00 

102/2017-
DL 

Aquisição de cadeiras para 
colaboradores e diretores do 
SESCOOP/AL 

LLA Fernandes 
de Souza – 
EIRELI- EPP 

17.487.985/0001-24 Dispensa 02/08/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

10.000,00 

135/2017-
DL 

Contratação de empresa para 
confeccionar cadernos personalizados 

TK Ferreira da 
Silva Gráfica ME 

14.521.720/0001-7 Dispensa 05/10/2017 Encerrada Ordinária 
Serviços e 
divulgaçõe

9.500,00 
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capa dura para serem utilizados nas 
atividades da área finalística do 
SESCOOP/AL – ano base 2018 

s 
institucion
ais  

110/2017-
DL 

Confecção de 1500 medalhas e 51 
troféus para corrida do cooperativismo 
2017 

Rema Arte 
Esporte LTDA - 
EPP  

92.280.592/0001-23 Dispensa 25/08/2017 Encerrada Ordinária 
Premiaçõe
s                               

9.390,00 

144/2017-
DL 

Locação de sala com capacidade para 
50 pessoas, incluindo serviços de 
som/multimídia e alimentação para 
realização da 2º etapa do curso com o 
Professor Cipriano Luckesi 

Sotel Hotelaria 
S/A 

09.326.499/0001-04 Dispensa 18/10/2017 Encerrada Ordinária 
Material 
de 
consumo                      

9.190,00 

116/2017-
DL 

Aquisição de computadores para uso 
do setor financeiro do SESCOOP/AL 

Dell 
Computadores 
do Brasil 

72.381.189/0001-10 Dispensa 05/09/2017 Encerrada Ordinária 
Bens 
móveis                              

8.986,00 

Total 219.338,00 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 
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 PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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 PARECER DO CONSELHO ESTADUAL 
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 PARECER DO CONSELHO NACIONAL 
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 ROL DE RESPONSÁVEIS 
 
 

Quadro 15 – Rol de Responsáveis 

Rol de Responsáveis 

Responsáveis CPF 
Função gerencial exercida 

no período 
Natureza de responsabilidade Tipo Período 

Marcos Antônio Braga da Rocha 088.172.004-68 Diretor-Presidente Dirigente máximo Titular 01/01/2017 a 
31/12/2017 

Márcia Túlia Pessôa de Sousa 670.790.754-91 Superintendente Segundo nível de direção Titular 01/01/2017 a 
31/12/2017 

Fonte: Financeiro SESCOOP/AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


