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I. IDENTIFICAÇÃO 

Tabela 1. Dados Identificadores do SESCOOP Tocantin s 

1.1. Nome Completo e Sigla Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do 
Tocantins – SESCOOP Tocantins 

1.2. CNPJ 07.330.977/0001-16 

1.3. Natureza Jurídica Entidade que gerencia e/ou arrecada contribuições parafiscais. 

1.4. Vinculação Ministerial Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

1.5. Endereço  Avenida JK – 110 Norte – Lote 16 – 1o Piso – salas 2, 4, 5,6. CEP: 
77006-130 – Palmas/TO – Caixa Postal 221 – Tele fax: 63 3215 3291 

1.6. Endereço da página na internet  www.ocbto.coop.br 

1.7. Código e nome do órgão, das unidades 

gestoras e gestões utilizados no SIAF, 

quando houver 

O SESCOOP Tocantins não está vinculado ao SIAF e não dispõe de 
código. 

 
  

1.8. Norma de criação e finalidade da 

unidade jurisdicionada 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do 
Tocantins – SESCOOP Tocantins, órgão descentralizado, instituído 
pelo seu Conselho Nacional é vinculado ao Sindicato e Organização 
das Cooperativas no Estado do Tocantins – OCB Tocantins, 
implantado em 30 de setembro de 1999, nos termos da Medida 
Provisória nº 1.715, de 03 de setembro de 1998, e suas edições, e do 
Decreto nº 3.017 de 07 de abril de 1999, cuja finalidade é a de 
executar ações de formação profissional, monitoramento e promoção 
social no âmbito das cooperativas do Estado do Tocantins. 
 

1.9. Normas que estabelecem a estrutura 

orgânica no período de gestão sob exame 

As normas que estabeleceram a atual estrutura orgânica do 
SESCOOP Tocantins estão definidas em regimento Interno, 
complementadas através portarias, normas e resoluções.  

1.10. Função de governo predominante Trabalho e emprego 

1.11. Situação da unidade Em funcionamento  
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1.12. Tipo de atividade Formação Profissional, Monitoramento, Promoção Social e Divulgação 
Institucional. 

2. Objetivos e Metas 

2.1. Responsabilidades institucionais 

Missão: promover, apoiar e executar ações de monitoramento, formação profissional e 
promoção social no âmbito das cooperativas do estado do Tocantins. 

Visão: ser a referência do cooperativismo, garantindo ambiente favorável ao 
desenvolvimento das cooperativas no estado do Tocantins. 

Áreas de Atuação Prioritárias: profissionalização da gestão, qualificação profissional, 
desenvolvimento cooperativista e integração social. 

Público Alvo: constituído dos empregados, cooperados, dirigentes e familiares das 
cooperativas contribuintes. 

2.2 Estratégia de atuação 

Direcionamentos Estratégicos:  

O SESCOOP Tocantins desenvolve as ações de capacitação profissional e 
promoção social constantes em seu Plano de Trabalho, aprovado anualmente pelo seu 
Conselho de Administração, e os ajustes necessários acontecem por ocasião das 
reformulações (março e setembro). As ações são demandadas pelas cooperativas 
contribuintes e adimplentes com o sistema OCB-SESCOOP, voltadas ao público alvo: 
empregados, cooperados, dirigentes e familiares. As ações na maioria delas são de 
curto e médio prazo, sendo a organização e coordenação de responsabilidade do 
SESCOOP Tocantins. 

Diretrizes de Ação: 

O SESCOOP Tocantins executa seu plano de trabalho em consonância com as 
diretrizes estabelecidas pelo SESCOOP Nacional, sendo: profissionalização da gestão, 
qualificação profissional, desenvolvimento cooperativista e integração social.   

Em 2008, concluímos 2 (dois) Projetos Especiais (FUNDECOOP), sendo um em 
execução desde setembro/2007 (convênio 016/2007), projeto de Fortalecimento das 
Cooperativas do Tocantins e Consolidação do Programa COOPERJOVEM, objetivos: 
melhorar o desempenho da gestão das cooperativas registradas e adimplentes do 
Sistema OCB/SESCOOP –TO; consolidar o programa COOPERJOVEM no Tocantins; 
e suprir a carência de materiais de apoio; finalizado em julho/2008 e Convênio 
016/2008 – Participação do estado do Tocantins na I Semana Nacional do 
COOPERJOVEM, objetivos: viabilizar o acesso de representantes de cooperativas 
parceiras e educadores, incentivando-os à uma melhor participação e 
comprometimento nas ações do Programa COOPERJOVEM, visando seu  
fortalecimento. Ainda em 2007 (nov./dez.), foi aprovado e liberado recursos de 
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convênio junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC, convênio 
MAPA/SARC 73/2007 – vigência: dez./07 a maio/08, “Programa de Desenvolvimento 
das Cooperativas do Tocantins”, com o objetivo de promover o desenvolvimento social 
e econômico de cooperativas de diversos ramos, através da qualificação profissional 
do capital humano, e a conseqüente melhoria da gestão e desempenho das 
cooperativas. Devido à liberação dos recursos ter acontecido no dia 17/12/07 – 
optamos por executá-lo na íntegra em 2008. 

O SESCOOP é peça fundamental, para a melhoria dos índices de 
profissionalização da gestão das cooperativas, através dele é possível o 
aperfeiçoamento dos processos administrativo e operacional, peças essenciais ao 
desafio da competitividade e da globalização que estão inseridas as cooperativas.  

 

Estrutura Organizacional: 

Os órgãos de deliberação, fiscalização e assessoramento do SESCOOP 
Tocantins são o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 

Cabe ao Conselho de Administração, de acordo com o artigo 14, do Regimento 
Interno do SESCOOP Tocantins: difundir e implementar as políticas, diretrizes, 
programas, projetos e normativos, com observância das deliberações e decisões do 
Conselho Nacional, contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP 
TOCANTINS sejam alcançados em sua área de atuação. 

O Conselho de Administração é o órgão máximo no âmbito da administração 
estadual, sendo composto por cinco membros titulares e quatro suplentes. O 
presidente da OCB Tocantins é seu presidente nato, compondo com ele três 
representantes e igual número de suplentes, sendo: um representante dos 
trabalhadores em cooperativas, dois representantes das cooperativas contribuintes e 
um representante do Conselho Nacional e seu suplente, indicados pelo presidente do 
Conselho Nacional. Em 2008 realizaram, 6 (seis) reuniões ordinárias e uma 
extraordinária, tendo sido deliberado os assuntos descritos nas atas constantes em 
livro próprio, destacando: aprovação de reformulações orçamentárias, autorização de 
convênio, relatório de sindicância; alteração de regimento interno e plano de trabalho 
2008. 

O Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros titulares e três suplentes, 
sendo de sua competência: o acompanhamento e a fiscalização da execução 
financeira, orçamentária e atos de gestão, como também, examinar e emitir pareceres 
sobre o balanço e demais demonstrações financeiras. Possui regimento próprio. Em 
2008, realizaram seis reuniões ordinárias, tendo os conselheiros deliberados sobre os 
assuntos descritos nas atas constantes em livro próprio. 

Diretoria Executiva é o órgão gestor e de administração central do SESCOOP 
TOCANTINS, consoante diretrizes estabelecidas pelo seu Conselho de Administração 
conforme artigo 18 do regimento interno. É dirigida, coordenada e supervisionada pelo 
Presidente do Conselho de Administração e exercida pela Superintendência, por ele 
indicado e nomeado após aprovação do Conselho de Administração. Compete à 
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Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e as deliberações do 
Conselho de Administração. 

Figura 1. Organograma do SESCOOP/TO 
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 Quadro I – Demonstrativo das Ações Finalística/2008 

 

Itens Formação Profissional  Monitoramento Promoção Social Divulgação  
Institucional 

AJUSTE 
CONVÊNIO 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Eventos 65 68 28 31 43 48 5 4   

Carga 
Horária 

927 881 
 

- - 391 433 - -   

Beneficiários 1671 1873 63 63 2104 2287 - -   

Coop.  
Benef. 

63 63 63 63 43 38 63 63   

Recursos 
(R$) 

273.919,00 223.098,93 43.295,00 5.089,71 148.415,00 142.356,19 40.248,00 25.196,92 21.946,00 23.829,71 

Total de Recursos (R$) Previsto Realizado 

527.823,00 419.571,46 
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   Gráfico  Comparativo - Ações Finalísticas 2008 
 
 

 
 



 
 

3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
Tipo de programa  0101 - Qualificação profissional do 

trabalhador 
Objetivo geral  Aumentar a empregabilidade do 

trabalhador e do associado em 
cooperativa reduzindo o risco de 
desemprego.   
 

Gerente do Programa  Maria José Andrade Leão de Oliveira 
Gerente Executivo  Maria José Andrade Leão de Oliveira 
Indicadores ou parâmetros utilizados  1. Investimento médio por participante 

em Formação Profissional 
2. Investimento médio por evento em 
Formação Profissional 
3. Investimento médio por hora/aula em 
Formação Profissional 
4. Média de hora/aula por evento de 
Formação Profissional 
5. Média de participantes por evento de 
Formação Profissional 
6. Participação nos evento de Formação 
Profissional 
7. Investimento em eventos de 
Formação Profissional 
8. Eventos realizados em Formação 
Profissional 

Público – alvo (beneficiários)  Empregados, dirigentes e cooperados 
das cooperativas. 

 
Atuação voltada à formação e capacitação dos empregados, dirigentes, e 

cooperados das cooperativas e também da entidade executora. Priorizamos 3 (três) 
focos de atuação: 
 
3.1.1) PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO  

Atividades voltadas para as áreas estratégicas, financeiras, administrativas, de 
controle e de mercado.  Através de seminários, cursos, oficinas, intercâmbio e 
palestras, buscando melhorar a gestão das cooperativas, aprimorarem o 
conhecimento dos dirigentes e conselheiros sobre os aspectos funcionais, legais e 
societários para uma obtenção de melhores resultados econômicos, financeiros e 
operacionais. Fortalecimento da visão estratégica da Cooperativa. 
 
3.1.2) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

Atividades focadas para as áreas operacionais, técnicas e humanas. Através 
de cursos, encontros, seminários, intercâmbios e treinamentos in loco. Dirigentes e 
gerentes tiveram a oportunidade do aprendizado – aprender-fazendo, o que elevou a 
motivação gerando satisfação e melhoria da auto-estima.  
 
3.1.3) DESENVOLVIMENTO COOPERATIVISTA  

Aprofundamento da legislação, doutrina e demais assuntos específicos do 
cooperativismo. Através de cursos e palestras. 
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A nossa meta era atender as 63 cooperativas registradas, realizar 65 ações, 
com 1.671 participações e uma carga horária prevista de 927 h/técnicas. Atendemos 
as 63 cooperativas, realizamos 68 ações, tivemos 1.1873 participações e uma carga 
horária de 881 h/técnicas. Ressaltamos que os eventos previstos e não realizados 
foram devidos a demanda de cooperativas, que não efetivaram a realização dos 
mesmos, bem como alguns que não estavam previstos e foram realizados para 
atendimento de demanda. 

Os eventos foram realizados de forma descentralizada, procurando valorizar 
as cooperativas e facilitar a participação de seu quadro social e funcional.  
Procuramos atender as demandas das cooperativas e de grupos interessados em 
conhecer mais sobre cooperativismo.  
 
 
Quadro II - Resumo - Formação Profissional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itens Previsto Realizado 
Eventos 65 68 

Beneficiários (pessoas) 1.671 1.873 

Carga Horária 927 881 

Cooperativas Beneficiadas 63 63 

Recursos (R$) 273.919,00 223.098,93 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação   Palestra Técnica – Tema: Cooperativismo (Ação 8952 - 

Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 
c) Objetivo 
 

Embasar tecnicamente os participantes quanto aos 
seguintes assuntos: O que é Cooperativismo e 
Cooperativa; Orientação Básica para constituição de 
cooperativas; Legislação; e Funcionamento e estrutura 
das cooperativas 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

240/446 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

16 / 19   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

40/46  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.134,00/2.737,30  

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

17,22 
6,13 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

258,37 
144,06 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

186% 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

66% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

119% 

m) Comentário 
 

As ações foram realizadas em 119%, com participação 
de 86% acima do previsto sendo aplicados 66% do 
investimento  

n) Observação Alguns dos atendimentos foram para grupos interessados 
em constituir-se em cooperativas. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Contabilidade Gerencial * (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes e profissionais da área 
contábil para atuarem junto às cooperativas; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos 
necessários para analisar as rotinas da 
cooperativa e adequá-las aos princípios de 
contabilidade para suportar as decisões dos 
conselhos deliberativos; auxiliar nas deliberações 
das assembléias gerais, e na atuação dos 
conselheiros fiscais; estabelecer contabilmente as 
diferenças entre uma sociedade cooperativa e as 
demais sociedades. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15 / 24 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

6.185,00 / 4.675,51  

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

6.185,00 / 15 = 412,33 
4.675,51 / 24 = 194,81 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

6.185,00 / 16 = 386,56 
4.675,51 / 16 = 292,22 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

160 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

76 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação nos eventos ficou acima da previsto em 
60%; o investimento ficou 24% abaixo do previsto e 
foram realizados 100% dos eventos previstos.  

n) Observação 
 

Convênio MAPA/ SDC 0073/2007  
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação   Treinamento de Recursos Humanos (Ação 8952 - Qualif. 

Profissional Área do Cooperativismo) 
c) Objetivo 
 

Apoio com bolsa de estudo a empregada do 
SESCOOP/TO – Sandreane Cândida, para cursar: 
Tecnologia em Gestão Financeira (curso superior).  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

1 / 1  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

24 / 24  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

990 / 990 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

- 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

100 % 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

100% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

Os eventos, a participação e investimento obtiveram 
100%.  

n) Observação Bolsa concedida em 2007. Encerrada em 08/2008 – por 
motivo de desligamento da empregada. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Visita Técnica - Organização do Quadro Social das 
Cooperativas Paraenses * (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Ver na prática como funciona a organização do 
quadro social das cooperativas paranaenses para 
implantar nas cooperativas do Tocantins.  

• Cooperativas visitadas: LAR (Medianeira); 
COPACOL (Cafelândia); COAGRU (Ubiratã) e C. 
Vale (Palotina). 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

9 / 9  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

48 / 48  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

29.125,00 / 28.813,78  

h) Investimento médio 
por participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

29.125,00 / 9 = 3.236,11 
28.813,78 / 9 = 3.201,53 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

29.125,00 / 48 = 606,77 
28.813,78 / 48 = 600,29 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

99 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

O investimento ficou 1% abaixo do previsto, a 
participação e os eventos realizados obtiveram 100%.  

n) Observação 
 

Convênio MAPA/ SDC 0073/2007  
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Gerenciamento de Vendas e Marketing para 
Cooperativas* (Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes, cooperados e empregados 
das cooperativas na área de vendas; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: O papel do Marketing nas 
Organizações; Planejamento e desenvolvimento das 
Estratégias de Marketing; Planejamento de vendas. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

29 / 29 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

3.950,00 / 3.948,89  

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

3.950,00 / 29 = 136,20 
3.948,89 / 29 = 136,17 
 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

3.950,00 / 16 = 246,88 
3.948,89 / 16 = 246,80 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99,97 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação, realização e investimentos obtiveram 
índices de 100% ou bem próximo. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Administração Financeira * (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes, cooperados e empregados 
das cooperativas em administração financeira; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: Noções de Contabilidade; Controles 
Financeiros Gerenciais; Planejamento Orçamentário; e 
Indicadores Financeiros. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

22 / 22 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.175,00 / 2.174,40  

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

2.175,00 / 22 = 98,86 
2.174,40 / 22 = 98,84 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

2.175,00 / 16 = 135,94 
2.174,40 / 16 = 135,90 
 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99,97 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação, realização e investimentos obtiveram 
índices de 100% ou bem próximo. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Imposto de Renda para Cooperativas * (Ação 8952 
- Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Repassar informações atualizadas sobre imposto 
de renda pessoa jurídica; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: Atos Cooperativos; Atos não-
cooperativos; I.R.P.J; I.R.P.F; Compensações; Isenções; 
Não incidência; e Preenchimento de Declaração Pessoa 
Jurídica. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

16 / 16  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.353,00 / 4.351,34 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

4.353,00 / 16 = 272,06 
4.351,34 / 16 = 271,95 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

4.353,00 / 16 = 272,06 
4.351,34 / 16 = 271,96 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99.97 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação, realização e investimentos obtiveram 
índices de 100%, ou bem próximo. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação   Curso Atendimento ao Público com Qualidade * (Ação 

8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 
c) Objetivo 
 

• Repassar técnicas de atendimento; 
• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: Motivação e Entusiasmo; O Valor 
de um Cliente; Marketing Pessoal; O Clicentrismo; 
Mudanças de Paradigmas; Trabalho em Equipe; 
Atendendo com criatividade; Tipos de atendimento; 
Atendimento telefônico; Negociação com o cliente; Bom 
humor no atendimento; Avaliando um Atendimento 
Eficaz.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20 / 20  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.058,00 / 2.057,69 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

2.058,00 / 20 = 102,90 
2.057,69 / 20 = 102,88 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

2.058,00 / 16 = 128,63 
2.057,69 / 16 = 128,60 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99.98 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação, realização e investimentos obtiveram 
índices de 100%, ou bem próximo. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação   Curso Sucesso Profissional e Auto-Motivação * (Ação 

8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 
c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes, cooperados e empregados 
das cooperativas para atuarem junto às cooperativas; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: Profissionalismo x planejamento 
pessoal x auto-motivação; A importância da motivação 
em sua vida; Potencialidades pessoais; Auto-motivação: 
combustível para o sucesso; Seja o dono de sua vida: 
planeje-se. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

23 / 23   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

3.781,00 / 3.780,66 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

3.781,00 / 23 = 164,39 
3.780,66 / 23 = 164,38 
 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

3.781,00 / 16 = 236,32 
3.780,66 / 16 = 236,29 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99,99 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação, realização e investimentos obtiveram 
índices de 100%, ou bem próximo. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Cursos Planejamento Estratégico * (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes, cooperados e empregados 
das cooperativas para atuarem junto às cooperativas; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: Planejamento Estratégico – questão 
de sobrevivência; A importância da visão e gestão 
estratégica; O passo-a-passo do planejamento 
estratégico; Plano de ação – visão conceitual.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

48 / 48   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

3 / 3  

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

36 / 36   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

6.717,00 / 5.620,05 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

6.717,00 / 48 = 139,94 
5.620,05 / 48 = 117,08 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

6.717,00 / 36 = 186,58 
5.620,05 / 36 = 156,11 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

83,66 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação nos eventos e os eventos realizados 
obtiveram índices de 100%; o investimento ficou abaixo 
do previsto em 16,34%. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Tributação Cooperativista * (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Dotar o público alvo de conhecimentos nos seguintes 
certames: Análise dos aspectos legais, societários, 
tributários e contábeis contidos na Lei n.° 5.764/1 971; 
Constituição Federal e as Sociedades Cooperativas; 
Exame da natureza e finalidade das Sociedades 
Cooperativas; A Lei n.° 10.406/2002 - Novo Código 
Civil e as alterações promovidas no regime jurídico das 
Sociedades Cooperativas; Formas de apuração, 
contabilização, tributação, destinação e distribuição dos 
resultados dos atos cooperativos e não-cooperativos; 
Revisão da legislação fiscal aplicada desde as 
Contribuições para o PIS, a COFINS, a CSLL e o INSS 
até o IRPJ, o IRF e o ISS; Tributação dos atos 
cooperativos e não-cooperativos, segundo a legislação 
vigente, a doutrina. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

17 / 17   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1  

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.210,00 / 2.936,22 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado (g2/d2)   

4.210,00 / 17 = 247,65 
2.936,22 / 17 = 172,72 

i) Investimento médio por 
hora/aula : Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

4.210,00 / 16 = 263,13 
2.936,22 / 16 = 183,51 

j) Indicador de participação 
nos eventos: (d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

69,75 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação nos eventos e os eventos realizados 
obtiveram índices de 100%; o investimento ficou abaixo 
do previsto em 30,25%. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Formação de Agentes e OQS * (Ação 8952 - 
Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Dotar o público alvo de conhecimentos nos seguintes 
certames: Apresentação do processo de implantação do 
trabalho educativo através da organização do quadro 
social; A cooperação e a atuação dos associados na 
cooperativa e no mercado; A importância da 
comunicação e da educação cooperativista nas 
cooperativas; A cooperativa como sistema social e sua 
estrutura de poder; O que é, e objetivos da educação 
cooperativista e da organização do quadro social; 
Educação cooperativista e organização do quadro 
social; Vantagens, dificuldades e desafios do trabalho 
educativo e a importância do conhecimento para 
renovação do quadro social.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

11 / 11   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1  

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

16 / 16   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.591,00 / 4.588,73 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

4.591,00 / 11 = 417,37 
4.588,73 / 11 = 417,16 
 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

4.591,00 / 16 = 286,94 
4.588,00 / 16 = 286,75 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99,95 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação, realização e investimentos obtiveram 
índices de 100%, ou bem próximo. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Prevenção de Fraudes e Grafoscopia * (Ação 8952 
- Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes, cooperados e empregados 
das cooperativas para atuarem junto às cooperativas; 

• Dotar o público alvo de conhecimentos nos 
seguintes certames: Carteiras de Identidade Fraudadas; 
Fraudes com cartões de Crédito; Cédulas Falsas; 
Adulteração de Cheques; Evolução Tecnológica das 
máquinas impressoras mecanográficas e apuração de 
fraudes; Recursos Tecnológicos à disposição dos 
estelionatários; Grafoscopia Bancária; Tipos de golpes 
mais freqüentes e seus “modus- operandi”; Tipos de 
falsificações. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

32/ 32   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1  

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

12 / 12   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.965,00 / 4.852,28 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

5.965,00 / 32 = 186,40 
4.852,28 / 32 = 151,63 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

5.965,00 / 12 = 497,08 
4.852,28 / 12 = 404,36  

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

81,35 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação nos eventos e os eventos realizados 
obtiveram índices de 100%; o investimento ficou abaixo 
do previsto em 18,65%. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Palestras Técnicas Cooperativismo de Crédito * (Ação 
8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Capacitar os dirigentes, cooperados, empregados 
das cooperativas e comunidade para atuarem 
junto às cooperativas; 

• Associativismo & cooperativismo como solução 
econômica + formação e potencialização de 
lideranças;  

• Banco central do Brasil e o cooperativismo de 
crédito; 

• Cooperativismo de crédito como caso de sucesso 
– São Roque de Minas. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

449 / 449   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

8 / 8   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

24 / 24    

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.608,00 / 1.774,47  

h) Investimento médio 
por participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

2.608,00 / 449 = 5,81 
1.774,47 / 449 = 3,95 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

2.608,00 / 24 = 108,66 
1.774,47 / 24 = 73,93 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

68 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

A participação nos eventos, e os eventos realizados 
obtiveram índices de 100%. O investimento realizado 
ficou abaixo do previsto em 32%. 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Curso Semana Tecnológica EAFA: (Ação 8952 - 
Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Embasar tecnicamente os participantes quanto aos 
seguintes assuntos: noções de administração, custos 
x despesas x receitas, gerenciamento rural, ponto de 
equilíbrio 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15/20 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

01/01 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/16 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

1.280,00/1.280,00  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

1.280,00 / 15 = 85,33 
1.280,00 /20 = 64 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

1280,00 / 16 = 80 
1280,00 / 16 = 80 
 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

133 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

100 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os cálculos acima demonstram que, nesta ação, a 
participação ficou acima da prevista em 133%. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  I Encontro Nacional de Arrecadação e Controle 
(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Capacitar empregado quanto ao tema proposto 
condizente com sua função. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

1 / 1  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/16 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

1.325,00/1.005,05  

h) Investimento médio 
por participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

93 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 

A ação foi realizada com participação em 100%, 
sendo aplicados 93% do investimento. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  VII Seminário de Tendências do Cooperativismo 
(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Participar do VII Seminário de Tendências do 
Cooperativismo Brasileiro: Economia social – 
Governança e Educação Cooperativa, realizado em 
Fortaleza/CE, nos dias 12 a 14/11/2008, promovendo 
a atualização/ embasamento sobre o 
Cooperativismo. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

4/4 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

20 / 20 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

15.100,00 / 9.117,47 

h) Investimento médio 
por participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

15.100,00 / 4 = 3.775,00 
9.117,47 / 4 = 2.279,36 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

15.100,00 / 20 = 755,00 
9.117,47 / 20 = 455,87 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

 100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

60% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 

Os cálculos acima demonstram que, nesta ação, a 
participação; e os eventos obtiveram índice de 100%, 
e o investimento ficou abaixo do previsto em 40%. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Consultoria interna SESCOOP-TO – 
departamentalização (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Definir funções/departamentos 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

7/7 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

30/30 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.475,00/2.150,90 

h) Investimento médio 
por participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

4.475,00/7 = 639,28 
2.150,90/7 = 307,27 

i) Investimento médio 
por hora/aula : Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

4.475,00/30 = 149,16 
2.150,90/30 = 71,96 
 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

48% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 

Os cálculos acima mostram que a participação nesse 
evento chegou aos 100 %, o orçamento previsto foi 
aplicado 48 %. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  ICA-EXPO-PORTUGAL (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Participar da feira ICA/Expo em Lisboa – Portugal 
no período de 19 a 26/10/2008; 

• Conhecer as tendências do cooperativismo 
global; 

• Prospectar novos mercados; 
• Visitas técnicas em cooperativas agrícolas; 
• Trocar experiências. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

2/2  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

40/40  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

16.421,00/15.689,00  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

16.421,00 /2 = 8.210,50 
15.689,00 /2 = 7.844,50  

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

16.421,00/40 = 410,52 
15.689,00/40 = 392,22 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

100 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

95% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos e a participação obtiveram índices de 
100% sendo aplicados 95% do orçamento previsto. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Palestra - Encontro comemoração dia da secretária 
(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Apoiar a realização do Encontro Comemorativo ao 
dia da Secretária, promovido pela Unimed Palmas. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

300/266  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

2/2  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.025,00/1.800,00  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

2.025,00/300 = 6.75,00 
1.800,00/266 = 6.76,00 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

2.025,00/2 = 1.012,50 
1.800,00/2 = 900,00 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

89 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

89 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento e a participação obtiveram índices de 100% 
sendo aplicados 89% do orçamento previsto. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Assessoria e Planejamento Estratégico Unimed 

(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Identificar os pontos fortes e fracos; 
• Ter uma visão conceitual de plano de ação; 
• Construir o planejamento estratégico da Unimed  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/ 31 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

65/65  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

12.440,00/4.316,02 
  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

12.440,00/31 = 401,29 
4.316,02/31 = 139,22 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

12.440,00/65 = 191.38 
4.316,02/31 = 139.22 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

155% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

35% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

A participação no evento ficou acima do previsto, 
atingindo 155% de participação; o investimento ficou 
abaixo do previsto em 65% e o evento foi 100% 
realizado.  
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Assessoria e Planejamento Estratégico COMOG 
(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

• Identificar os pontos fortes e fracos; 
• Ter uma visão conceitual de plano de ação; 
• Construir o planejamento estratégico da COMOG 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

1/1 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

34/34  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.800,00/5.652,11  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

5.800,00 
5.652,11 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

170,58 
166,23 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

97% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento e a participação obtiveram índices de 
100%, tendo como beneficiário a cooperativa 
justificando a quantidade na meta de beneficiários, 
foram aplicados 97% do orçamento previsto. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Curso de Planejamento Participativo de Projetos 

(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Capacitar empregado  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

1/1  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

40/40  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

3.875,00 
750,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

3.875,00 
750,00 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

96,40 
18,75 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

20 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 

O evento e a participação obtiveram 100%, o 
investimento ficou 80% abaixo do previsto. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  II Encontro Tocantinense de Cooperativismo (Ação 
8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Difundir o cooperativismo Tocantinense, fortalecendo 
assim o sistema cooperativista como um todo. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

40/32  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

08/08   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

20.635,00 
5.146,06  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

515,87 
160,81 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

2.579,37 
643,25 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

80% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

25% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

A participação no evento ficou 20% abaixo do 
previsto, bem como o investimento, aplicando 25% 
do valor previsto 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Curso Marketing Pessoal e Oratória I (Ação 8952 - 

Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) 
c) Objetivo 
 

Capacitar cooperados e empregados das 
cooperativas, buscando aperfeiçoar a comunicação 
pessoal.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15/16   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1    

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/16   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.700,00 
2.120,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

180,00 
132,50 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

168,75 
132,50 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

106% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

79% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento ficou com uma participação de 6% acima 
do previsto, sendo aplicados 79% do investimento. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Curso de Desenvolvimento de Líderes 

Empreendedores I (Ação 8952 - Qualif. Profissional 
Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Capacitar e desenvolver nos participantes a liderança 
empreendedora ressaltando a importância da 
integração de equipes para o aumento do 
desempenho e desenvolvimento na cooperativa.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15/17 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/16 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.065,00 
3.830,21 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

337,00 
225,30 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

316,56 
239,38 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

113% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

76 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

A participação ficou acima da prevista em 13% e os 
investimentos ficaram abaixo do previsto em 24%. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Curso de análise financeira e gestão de custo (Ação 
8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) * 

c) Objetivo 
 

Capacitar cooperados, dirigentes e colaboradores de 
cooperativas quanto: gerenciamento e controle das 
contas a pagar e receber; capital de giro, fluxo de 
caixa, precificação de produtos, noções de 
contabilidade gerencial. 

  
d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15/17 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/16 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.115,00 
3.777,56 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

341,00 
222,20 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

319,68 
236,09 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

114% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

74% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 
 

O evento foi realizado com uma participação de 14% 
acima do previsto, sendo aplicados 74% do 
investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  I Encontro de mulheres cooperativistas (Ação 8952 - 
Qualif. Profissional Área do Cooperativismo)  

c) Objetivo 
 

Integrar e homenagear as mulheres cooperativistas, 
sensibilizando-as a colocarem em ação “os 
cosméticos” do cooperativismo que valorizam a 
beleza pessoal, profissional e social.   

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

40/49 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

4/4 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

11.876,00 
5.858,57 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

296,90 
119,56 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

2.969,00 
1.464,64 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

123% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

49% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 
 

Evento realizado com participação de 123% e 
investimento 51% abaixo do previsto. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação   Curso Otimizando reuniões (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo)  

c) Objetivos 
 

• Capacitar os participantes quanto ao 
planejamento, execução e registro de uma 
reunião;  

• Apontar tipos de problemas, participantes e 
técnicas. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15/9 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

8/8 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

1.955,00 
1.373,74 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

130,33 
152,63 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

244,37 
171,71 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

60% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

70% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com uma participação 40% 
abaixo da prevista com aplicação de 70% do valor 
previsto. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  III Encontro de Contadores de Sociedades 

Cooperativas (Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo)  

c) Objetivo 
 

Discutir e atualizar sobre contribuições previdenciárias 
e ISSQN. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/17 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1 / 1  

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

 8 / 8  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

10.010,00 
4.241,63 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

500,50 
249,50 
 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

1.251,25 
530,20 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

85% 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

43% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com uma participação 15% 
abaixo da prevista sendo aplicados 43% do 
investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Curso de desenvolvimento humano (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo)  

c) Objetivo 
 

Trabalhar nos participantes o reconhecimento 
interpessoal, autoconhecimento, autoconsciência, 
motivação e empatia. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/23 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

12/12 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.667,00 
4.113,74 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado 
(g2/d2)   

283,35 
178,85 
 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

472,25 
372,81 

j) Indicador de 
participação nos eventos: 
(d2/d1) x 100 

115% 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

73% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com uma participação de 15% 
acima do previsto sendo aplicados 73% do 
investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Curso de cobrança e recuperação de crédito (Ação 
8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo)  

c) Objetivo 
 

Direcionar as cooperativas de créditos quanto à 
concessão de crédito, recuperação de créditos 
problemáticos, políticas de cobrança, direcionamento 
de percentuais e valores para carteiras de crédito. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/29 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

12/12 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.465,00 
4.629,48 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

273,25 
159,63 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

455,41 
385,79 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

145% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

85% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional 
 

O evento foi realizado com uma participação de 45% 
acima do previsto, sendo aplicados 85% do 
investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Curso de Neurolinguística (Ação 8952 - Qualif. 

Profissional Área do Cooperativismo)  
c) Objetivo 
 

• Refletir sobre as relações interpessoais, 
cultivando novos hábitos para ter uma 
comunicação eficaz; 

• Conhecer a inteligência emocional para então 
cultivar novos hábitos 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/12 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1   

f) Carga Horária 
prevista (f1)/ realizada 
(f2) (horas) 

16/16 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

6.465,00 
4.823,46 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

323,25 
401,95 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

404,06 
301,46 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

60% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

75% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

 Os cálculos acima demonstram que, nesta ação, a 
participação ficou abaixo do previsto em 40%, o 
investimento foi aplicado em 75%. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Palestras: Doenças de Interesse Econômico em 
Bovinos de Corte (Ação 8952 - Qualif. Profissional 
Área do Cooperativismo)  

c) Objetivo 
 

Capacitar e informar cooperados, dirigentes e 
colaboradores da Cooperfrigu, Coopersul e SPI 
quanto à criação, custos, profilaxias e doenças 
inerentes ao gado de corte. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

40/49 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

2/2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

4 / 4 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

9.000,00 
4.517,17 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

225,00 
92,18 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

2.250,00 
1.129,29 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

123% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

50% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

 Os cálculos acima demonstram que, nesta ação, a 
participação ficou acima do prevista em 23%, os 
eventos foram 100% realizados sendo aplicados 50% 
do investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Curso de Manejo de Curral (Ação 8952 - Qualif. 
Profissional Área do Cooperativismo) 

c) Objetivo 
 

Capacitar empregados das fazendas associadas à 
cooperfrigu quanto ao manejo e vacinação do gado, 
melhorando a qualidade e obtendo um maior 
aproveitamento da carne. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/11 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/8 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.995,00 
1.794,54 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

299,75 
163,14 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

374,68 
224,31 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

55% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

30% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com carga horária inferior a 
prevista por pedido da cooperativa, obtendo um 
percentual de 55% de participação com aplicação de 
30% do investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Participação Frutal 2008(Ação 8952 - Qualif. 

Profissional Área do Cooperativismo) 
c) Objetivo 
 

Apoiar técnico da Coapa na participação da feira 
Frutal 2008 realizada no período de 15 a 18/09/2008 
em Fortaleza/CE. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

1/1 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

24/24 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

1.475,00 
1.185,73 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

1.475,00 
1.185,73 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

61,45 
49,40 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

80% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com participação de 100% 
sendo aplicados 80% do investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Workshop de sustentabilidade do Sescoop (Ação 

8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo)  
c) Objetivo 
 

• Revisar os conceitos e aplicação prática 
das funções prerrogativas sindicais; 

• Verificar o papel e atuação das federações 
sindicais. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/12 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

16/ 16 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

1.956,00 
1.944,94 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

97,80 
162,07 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

122,25 
121,55 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

60% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

99% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

 Os cálculos acima demonstram que, nesta ação, a 
participação ficou abaixo do previsto em 40% e o 
investimento foi aplicado em 99%. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Festa da Soja (Ação 8952 - Qualif. Profissional Área 

do Cooperativismo) ** 
c) Objetivo 
 

Apoiar evento realizado pela Coapa com palestras 
sobre Plantio Direto 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

30/34 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

4/4 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

6.871,00 
4.155,02 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

229,03 
122,20 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

1717,75 
1.038,75 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

113% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

60% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Evento realizado com participação acima do previsto 
em 13% sendo aplicados 60% do investimento. 

n) Observação   Recurso Suplementar Fundecoop 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Assessoria e Planejamento Estratégico Cooperfruto 

(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo)   

c) Objetivo 
 

• Identificar os pontos fortes e fracos; 
• Ter uma visão conceitual de plano de ação; 
• Construir o planejamento estratégico da 

Cooperfruto 
d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

15/10 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

66/66 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

6.674,00 
5.755,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

444,93 
575,50 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

101,12 
87,19 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

67% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

86% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

 O evento realizado estava previsto para ser realizado 
na Vallecoop, porém não houve interesse por parte 
da cooperativa, sendo o mesmo realizado para a 
Cooperfruto com índice de participação de 33% 
abaixo do previsto e aplicação do investimento em 
86%. 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Visita Técnica - reestruturação das cooperativas de 

crédito no Tocantins (Ação 8952 - Qualif. Profissional 
Área do Cooperativismo) ** 

c) Objetivo 
 

Conhecer experiências do sistema de crédito 
cooperativo – intercooperação. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

6 / 7 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1   

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

 32/32 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

27.450,00/24.967,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

4.575,00 
3.566,71 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

857,81 
780,21 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

117% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

91% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com participação 17% acima 
do previsto sendo aplicados 91% do investimento. 

n) Observação    
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  I Workshop de Plantio Direto (Ação 8952 - Qualif. 

Profissional Área do Cooperativismo) * 
c) Objetivo 
 

Apresentar e discutir boas práticas de produção. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

0/64 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

0/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

0/6 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

0,00 
3.600,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

56,25 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

600,00 
 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento realizado não estava previsto em nosso 
plano de trabalho 

n) Observação   Recurso Suplementar Fundecoop 
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Apoio Implantação Telecentro (Coopersanto) (Ação 

8952 - Qualif. Profissional Área do Cooperativismo) ** 
c) Objetivo 
 

 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

- 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

- 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

- 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento não foi realizado, pois a cooperativa ainda 
não havia conseguido o espaço físico para instalação 
dos equipamentos. 

n) Observação    
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 
Trabalhador (Formação Profissional) 

b) Ação  Curso de Técnicas Vivenciais – Ferramentas para 
Treinamento (Ação 8952 - Qualif. Profissional Área 
do Cooperativismo) ** 

c) Objetivo 
 

Capacitar empregado em técnicas vivenciais. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

0/1 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

0/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

0/12 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

0,00/ 360,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

360,00 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

30,00 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento realizado não estava previsto no plano de 
trabalho 

n) Observação    
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a) Função Programa Programa 0101 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador (Formação Profissional) 
b) Ação  Assessoria e Planejamento Estratégico Vallecooop 

(Ação 8952 - Qualif. Profissional Área do 
Cooperativismo) ** 

c) Objetivo 
 

• Identificar os pontos fortes e fracos; 
• Ter uma visão conceitual de plano de ação; 
• Construir o planejamento estratégico da 

VALLECOOP 
d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

- 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

- 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

- 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento não foi realizado por não haver interesse 
por parte da cooperativa, sendo utilizada a mesma 
ação na COOPERFRUTO. 

n) Observação  Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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3.2.  AÇÕES DE MONITORAMENTO 
 
Tipo de programa  0773 - Gest polit exec financ, cont e 

controle 
Objetivo geral  Realizar atividades/ programas/ projetos 

de monitoramento, consultoria, 
orientação e acomp. de cooperativas.   

Gerente do Programa  Mariella Silva Gontijo 
Gerente Executivo  Mariella Silva Gontijo 
Indicadores ou parâmetros utilizados  1. Eventos realizados em 

monitoramento 
2. Investimento nos eventos de 
monitoramento 
3. Investimento médio por evento 
realizado em monitoramento 

Público – alvo (beneficiários)  Cooperativas 
 

Atuação voltada para a qualidade da gestão das cooperativas, visando 
alcançar e manter a transparência perante o Quadro Social, dar credibilidade e 
continuidade no empreendimento cooperativo; não deixando de lado o cumprimento 
dos objetivos sociais. 
 

Em 2008, nossas ações na área de monitoramento foram de assessoria e 
acompanhamento, na constituição e no funcionamento de cooperativas, através de 
cadastro, montagem e formalização de processos na Junta Comercial do Tocantins. 
Em relação à aplicação de recursos, otimizamos a realização dessas ações com 
outros eventos. 
 
Quadro IV -  Resumo – Monitoramento  

Itens Previsto Realizado 
Eventos 28 31 

Beneficiários (pessoas) - - 

Carga Horária - - 

Cooperativas Beneficiadas 63 63 

Recursos R$ 43.295,00 10.089,71 
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a) Função Programa Programa 0773 - Gest Polit Exec Financ, Cont e 
Controle  (Monitoramento) 

b) Ação Visitas Técnicas de Monitoramento (Ação 8979 - 
Monit, Superv, Audit e Controle de Coop) 

c) Objetivo 
 

Acompanhar, assessorar a cooperativa de forma 
geral, buscando qualidade da gestão, visando 
alcançar e manter a transparência perante o Quadro 
Social e dar credibilidade e continuidade no 
empreendimento cooperativo, não deixando de 
cumprir os objetivos sociais. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

15/15  

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

6.810,00/1.256,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

18% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados, sendo aplicados 12% 
do investimento. 
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a) Função Programa Programa 0773 - Gest Polit Exec Financ, Cont e 
Controle  (Monitoramento) 

b) Ação  Cartilha – planejamento, condução e realização de 
assembléias em cooperativas (Ação 8979 - Monit, 
Superv, Audit e Controle de Coop) 

c) Objetivo 
(Temas abordados) 

1. Introdução; 2.Convocação/convite; 3.Roteiro de 
reuniões e assembléias; 4.Modalidades de 
assembléias; 5.Providências pós reuniões e 
assembléias; 6.Cerimonial básico; 7.Anexos 
(modelos de edital, convite, atas, relatórios, 
balanços, demonstrações, pareceres, plano de 
atividades, lista de presença, etc.). 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

63/63 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

5.000,00 
5.000,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

5,00 
5,00 

i) Investimento Médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 
 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1)  x 100 

100% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

A ação foi realizada com participação e investimento 
em 100% 

n) Obs.: 
 

Convênio MAPA 073/2007 – Cartilha - impressão de 
1.000 exemplares. 
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a) Função Programa Programa 0773 - Gest Polit Exec Financ, Cont e 

Controle  (Monitoramento) 
b) Ação Acompanhamento, Assessoria na constituição, 

Funcionamento e regularização de cooperativas 
(Ação 8979 - Monit, Superv, Audit e Controle de 
Coop) 

c) Objetivo 
 

Acompanhar, assessorar na constituição, 
funcionamento e regularização de cooperativas, bem 
como verificar registros de atas e formalização de 
documentos junto aos órgãos públicos. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

12/15 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.035,00/3.832,76 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

95% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

125% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados em 25% acima do 
previsto sendo aplicados 95% do investimento. 
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3.3. AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 
Tipo de programa  0108 – Melhoria da qualidade de vida 

do trabalhador 
Objetivo geral  Conceder aos empregados e 

associados de cooperativas e seus 
respectivos dependentes atividades 
vinculadas ao desenvolvimento sócio-
cultural. 

Gerente do Programa  Maria José Andrade Leão de Oliveira 
Gerente Executivo  Fabiana Fagundes Ribeiro Bastos 
Indicadores ou parâmetros utilizados  1. Investimento médio por participante 

em promoção social 
2. Investimento médio por evento 
realizado  em  promoção social 
3. Média de participantes por evento de 
promoção social 
4. Participação nos  eventos de 
promoção social 
5. Investimento em eventos de 
promoção social 
6. Eventos realizados em promoção 
social 

Público – alvo (beneficiários)  Escolas inseridas no Programa 
COOPERJOVEM e cooperativas. 

 
 

Atuação voltada à integração e bem estar social das cooperativas e 
comunidade. Objetivando maior envolvimento do sistema cooperativista com a 
comunidade onde está inserida.  

 
Uma das ações dentro da Promoção Social é o Programa Juventude e 

Cooperação (Programa COOPERJOVEM), que visa estimular a prática da 
cooperação nas escolas da rede pública. Em 2008 atuamos em 43 escolas, 5 
municípios, envolvendo mais de 15.000 alunos e já formamos mais de 200 
multiplicadores do programa. 

 
Em 2008, foram previstos 43 ações, 2.104 participações e uma carga horária 

de 391 horas técnicas, tendo sido executado 48 ações, 2.287 participações e 433 
horas técnicas de carga horária. Conseguimos envolver todas as escolas inseridas 
no programa COOPERJOVEM em pelo menos uma das atividades executadas.  

 
A participação das escolas envolvidas no Programa obteve uma maior 

efetividade aumentando o número de ações e projetos desenvolvidos por elas e 
organização por parte dos multiplicadores. Foi criado o grupo gestor do 
COOPERJOVEM, divido por região em Palmas e nos municípios onde cada grupo 
tem um coordenador que procura envolver as escolas de sua região buscando a 
efetividade e melhoria contínua do Programa. Uma das estratégias usadas foi a 
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inclusão de ações o COOPERJOVEM no PPP (Projeto Político Pedagógico) das 
escolas. 

 
Em 2008, além do COOPERJOVEM tivemos outros eventos que foram 

relevantes, como o I Encontro de Mulheres Cooperativistas onde foi formado o 
comitê de mulheres em Paraíso do Tocantins, Semana do Doador Cooperativista – 
evento de grande importância pelo número de doadores cadastrados e da coleta de 
sangue feitas em um dia e apoio a eventos de integração das cooperativas, com 
destaque o projeto Cooperar da Cooperfrigu – projeto voltado aos empregados e 
seus familiares com foco sócio-ambiental. 

 
 

Quadro V - Resumo - Promoção Social  
 

Itens Previsto Realizado 
Eventos 43 48 

Beneficiários (pessoas) 2104 2287 

Carga Horária 391 433 

Escolas Beneficiadas 43 38 

Recursos R$ 148.415,00 142.356,19 
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a) Função Programa  Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador   
b) Ação   Oficina Formação de Multiplicadores para atuarem 

nas cooperativas educacionais e escolas inseridas 
no Projeto COOPERJOVEM ** (Ação 8972 - Cursos 
de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

• Propiciar aos participantes, o aprendizado do 
enfoque participativo; 

• Desenvolver atitudes e habilidades quanto ao 
estilo participativo e dinâmico na condução de 
processos de capacitação de pessoas; 

• Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos 
sobre cooperação e cooperativismo; 

• Possibilitar trocas de experiências, pelo 
confronto de idéias, articulação do saber e 
intercâmbio de informações obtidas em 
vivências localizadas na comunidade escolar. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

45/39 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

2/2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

64/64 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

13.480,00/9.567,96 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

299,55 
245,33 

i) Investimento  médio 
por hora/aula : Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

210,62 
149,49 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

87% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

71% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Comentário 
 

Os eventos foram realizados com participação 13% 
abaixo do previsto sendo aplicados 71% do 
investimento. 

n) Observação 
 

PROJETO FUNDECOOP 16/2007 e Fundecoop 
Suplementar. 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 
b) Ação Mini Oficinas de Reforço Metodológico e de 

Conteúdo para Professores do Programa 
COOPERJOVEM ** (Ação 8972 - Cursos de 
Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Difundir o Programa COOPERJOVEM nas escolas, 
promovendo maior envolvimento da comunidade 
escolar, trazendo assim exemplo prático dos valores 
do cooperativismo pelos multiplicadores, sendo que a 
proposta é que haja troca de multiplicadores entre as 
escolas envolvidas. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

546/503  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

17/17 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

68/68 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.650,00/2.687,51 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

8,51 
5,34 

i) Investimento  médio 
por hora/aula : Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

68,38 
39,52 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

92% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

58% 

l) Indicador de eventos 
realizados:(e2/e1)  x 100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados com participação 8% 
abaixo do previsto, sendo aplicados 58% do 
investimento 

n) Observação PROJETO FUNDECOOP 16/2007 e Fundecoop 
Suplementar. 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador  

(Promoção Social) 
b) Ação Cadastro, Monitoramento / Acompanhamento do 

Programa COOPERJOVEM**  (Ação 8972 - Cursos 
de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Manter o cadastro atualizado da escola, multiplicador 
e cooperativas madrinhas, bem como efetuar 
avaliação do Programa e ações efetivas no 
planejamento pedagógico das escolas. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (escolas) 

43/ 43  

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

2/2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

-  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

8.802,00/7.795,47  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

204,69 
181,29 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

88% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados com 100% de 
participação, sendo aplicados 88% do investimento. 

n) Observação 
 

PROJETO FUNDECOOP 16/2007 e Fundecoop 
Suplementar 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador  
(Promoção Social) 

b) Ação Oficina de Planejamento Pedagógico Participativo 
Programa COOPERJOVEM* (Ação 8972 - Cursos de 
Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

• Compreender o planejamento como bem 
comum que deve ser promovida pela ação 
coletiva; 

• Ensinar as etapas necessárias para a 
elaboração eficaz do planejamento; 

• Qualificar os professores para atuarem como 
motivadores de outros educadores para 
desenvolverem o Projeto de Planejamento 
Participativo; 

• Estimular a participação dos membros da 
comunidade escolar; 

• Comprometer os membros das equipes com o 
objetivo de desenvolver o planejamento nos 
propósitos gerais da escola articulado aos 
princípios norteadores do Projeto 
COOPERJOVEM; 
 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada (d2) 
(pessoas) 

50/42 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

2/2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

40/40 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

10.940,00/6.894,50 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado (g2/d2)   

218,80 
164,15 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) e 
Realizado (g2/f2)  

273,50 
172,36 

j) Indicador de participação 
nos eventos: (d2/d1) x 100 

84% 

k) Indicador de investimento 
nos eventos: (g2/g1) x 100 

63% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da Missão 
Institucional  

Os eventos foram realizados com a participação 16% 
abaixo do previsto sendo aplicados 63% do 
investimento. 

n) Observação  Convênio MAPA/SDC 00073/2007 e FUNDECOOP 
16/2007 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador  

(Promoção Social) 
b) Ação Oficina Pedagogia da Cooperação – Auto-estima e 

motivação* (Ação 8972 - Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

• Promover na prática o exercício de 
convivência “VIVER- COM- OS – OUTROS” e 
da cooperação “ TRABALHAR-COM-OS-
OUTROS”; 

• Fortalecer os valores e princípios 
cooperativistas, incorporando o sentido da 
cooperação, nesse âmbito, vista como 
competência essencial à participação 
econômica, social e política das pessoas que 
cooperam; 

• Resgatar o valor cooperação em cada um de 
nós através da prática educativa para ampliar 
as possibilidades de mudar uma cultura e 
melhorar os relacionamentos. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

62/64 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / realizados 
(e2) 

4/4 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) (horas) 

80/80 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

17.878,00/17.701,81 

h) Investimento médio por 
participante: Previsto 
(g1/d1) e realizado (g2/d2)   

288.35 
276,59 

i) Investimento médio por 
hora/aula: Previsto (g1/f1) 
e Realizado (g2/f2)  

223,47 
221,27 

j) Indicador de participação 
nos eventos: (d2/d1) x 100 

103% 

k) Indicador de 
investimento nos eventos: 
(g2/g1) x 100 

99% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados com participação de 3% 
acima do previsto, sendo aplicados 99% do 
investimento. 

n) Observação Convênio MAPA/SDC 0073/2007  
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador  
(Promoção Social) 

b) Ação Oficina Jogos Cooperativos* (Ação 8972 - Cursos de 
Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

• Refletir com os participantes uma nova forma 
de relacionamento entre as pessoas; 

• Promover e fortalecer a ética da cooperação 
baseada na inclusão; 

• Desenvolver competências humanas 
necessárias na realização conjunta, no 
compartilhamento e maximização das 
potencialidades individuais em favor da 
coletividade. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

40/54 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

2/2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

40/40 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

14.553,00/12.714,15 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

363,82 
235,44 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

363,82 
317,85 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

135 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

87 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados em 100%, obtiveram 
uma participação de 35% acima do previsto sendo 
aplicados 87% dos investimentos. 

n) Observação Convênio MAPA/SDC 0073/2007  
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador  

(Promoção Social) 
b) Ação Oficina Reciclagem -  COOPERJOVEM * (Ação 8972 

- Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

Capacitar os professores das escolas inseridas no 
Programa COOPERJOVEM, quanto à questão da 
reciclagem. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

41 / 73 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

2 / 2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

24 / 24   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

3.220,00 / 3.283,71  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

3.220,00 / 41 = 78,54 
3.283,71 / 73 = 44,98 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

3.220,00 / 24 = 134,16 
3.283,71 / 24 = 136,82 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

178 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

102 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

A participação e o investimento nos eventos ficaram 
acima do previsto em 78% e 2% respectivamente; os 
eventos realizados obtiveram índices de 100%.  

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador  
(Promoção Social) 

b) Ação Comemoração Dia do Cooperativismo* (Ação 8972 - 
Cursos de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Comemorar o dia do Cooperativismo, de forma 
integrada e difundindo os princípios e valores do 
Cooperativismo. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

157 / 157   

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

5 / 5   

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

13.233,00 / 13.231,95 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

13.233,00 / 157 = 84,28 
13,291,95 / 157 = 84,66 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

13.233,00 / 5 = 2.646,60 
13.291,95 / 5 = 2.658,39 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100 % 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

99,99 % 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos e a participação apresentaram índice de 
100% e o investimento nos eventos obteve 99,99%. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 
(Promoção Social) 

b) Ação II Encontro Nacional de Gestão Social * (Ação 8972 - 
Cursos de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Apoiar a realização do II Encontro Nacional de 
Gestão Social, realizado pelo NESOL/UFT. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

- 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 
  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.200,00 / 2.199,26  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

-  

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

99,97% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O investimento nos eventos ficou abaixo do previsto 
em 0,03% e os eventos realizados obtiveram índices 
de 100%. 

n) Observação Recurso próprio SESCOOP/TO  
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 

(Promoção Social) 
b) Ação I Semana do Doador Cooperativista (Ação 8972 - 

Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

Sensibilizar os cooperados, funcionários e 
comunidade quanto à importância, bem como a 
necessidade da doação de sangue. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

100/98 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

8/8 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

4.340,00/3.368,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

43,40 
34,36 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

-  

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

98% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

78% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com índice de participação 2% 
abaixo do previsto, sendo aplicados 78% do 
investimento. 

n) Observação FUNDECOOP Suplementar  
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 
(Promoção Social) 

b) Ação VIII Encontro de Experiência Docente (Ação 8972 - 
Cursos de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Apoiar evento realizado por escolas cadastradas no 
Programa COOPERJOVEM 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

30/69 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

2/2 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

754,00/500,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

25,13 
7,24 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

377,00 
250,00 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

230% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

66% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento acima foi realizado com um índice de 130% 
acima do previsto, sendo aplicados 66% do 
investimento. 

n) Observação FUNDECOOP Suplementar  
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 

(Promoção Social) 
b) Ação V Encontro Estadual do Programa COOPERJOVEM 

(Ação 8972 - Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

Proporcionar a integração das pessoas envolvidas no 
COOPERJOVEM, bem como estimular a uma 
participação efetiva e a busca de melhoria contínua 
do programa. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

50/58 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

8/8 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

7.425,00/5.079,70 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

148,50 
87,58 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

928,12 
634,96 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

116% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

68% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com um índice de participação 
de 16% acima do previsto, sendo aplicados 68% do 
investimento. 

n) Observação FUNDECOOP Suplementar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              

 
 

 
 

Relatório de Gestão – 2008 - SESCOOP/TO 

73

 

a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 
(Promoção Social) 

b) Ação Projeto Cooperar (Ação 8972 - Cursos de 
Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Colocar em prática o principio da educação, 
formação, informação, bem como da preocupação 
com a comunidade. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

750/806 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

2/2 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

4/4 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

25.770,00/ 24.160,45 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

34,36 
29,97 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

-  

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

107% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

94% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Os eventos foram realizados com participação de 7% 
acima do previsto, sendo aplicados 94% do 
investimento. 

n) Observação Recurso próprio SESCOOP/TO  
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 

(Promoção Social) 
b) Ação Palestra: Eu, O outro, e o Mundo (Ação 8972 - 

Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

Fortalecer o espírito de equipe entre os 
colaboradores da Coopernorte. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

0/27 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

0/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

0/2 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

0,00/1.755,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

65,00 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

877,50 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

- 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento realizado não estava previsto em nosso 
plano de trabalho, sendo solicitado pela cooperativa. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 

(Promoção Social) 
b) Ação III Fórum de Escolas de Gestão Compartilhada (Ação 

8972 - Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

Apresentar aos multiplicadores do COOPERJOVEM 
a importância do planejamento.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

30/26 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

4/4 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

1.225,00/ 984,37 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

40,83/ 37,86 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

306.25 
246,09 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

87% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

80% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com percentual de 
participação 13% abaixo do previsto, sendo 
aplicados 80% do investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 
(Promoção Social) 

b) Ação Palestra: A Importância do Planejamento 
Participativo na Gestão Escolar (Ação 8972 - Cursos 
de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Apresentar aos multiplicadores do COOPERJOVEM 
a importância do planejamento. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

20/50 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

2/2 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

706,00/ 556,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

35,30 
11,12 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

356,00 
278,00 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

250% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

79% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com um índice de 150% acima 
do previsto, sendo aplicados 79% do investimento. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 

(Promoção Social) 
b) Ação Semana Nacional do Programa COOPERJOVEM 

(Ação 8972 - Cursos de Alfabetização) 
c) Objetivo 
 

Viabilizar o acesso de representantes de 
cooperativas parceiras e educadores, incentivando-
os à uma melhor participação e comprometimento 
nas ações do Programa COOPERJOVEM. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

17/19 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

24/24 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

22.100,00/ 21.983,80 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

1.300,00 
1.157,04 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

920,83 
915,99 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

112% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

99% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

100 % 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado com índice de participação em 
12% acima do previsto, sendo aplicados 99% do 
investimento. 

n) Observação Projeto Fundecoop 016/2008 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 

(Promoção Social) 
b) Ação 2º Prêmio Nacional de Redação do Programa 

COOPERJOVEM (Ação 8972 - Cursos de 
Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Participar da premiação – 2º Prêmio Nacional de 
Redação COOPERJOVEM.  

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

0/1 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

0/1 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

0,00/ 1.534,64 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

1.534,64 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento realizado não estava previsto em nosso 
plano de trabalho. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
O aluno do Tocantins foi o vencedor – cat II. 
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a) Função Programa Programa 0108 - Melhoria da Vida do Trabalhador 
(Promoção Social) 

b) Ação Atualização Material COOPERJOVEM (Ação 8972 - 
Cursos de Alfabetização) 

c) Objetivo 
 

Realizar reuniões para verificar e atualizar material 
didático trabalhado nas escolas COOPERJOVEM 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

43/43 
 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1/5 

f) Carga Horária prevista 
(f1)/ realizada (f2) 
(horas) 

2/10 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

3.226,00/ 0,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (g1/d1) e 
realizado (g2/d2)   

- 

i) Investimento médio 
por hora/aula: Previsto 
(g1/f1) e Realizado 
(g2/f2)  

- 

j) Indicador de 
participação nos 
eventos: (d2/d1) x 100 

100% 
 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (g2/g1) x 100 

0% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

Foram realizadas 5 (cinco) reuniões atendendo as 43 
(quarenta e três) escolas não utilizando o 
investimento já que não surgiu a necessidade de 
produção de material. 

n) Observação Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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3.4. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   
 
Tipo de programa  0253 - Serviços de comunicação em 

massa 
Objetivo geral  Garantir a prestação de serviços de 

comunicação de massa com qualidade 
e preço acessível à população. 

Gerente do Programa  Maria José Andrade Leão de Oliveira 
Gerente Executivo  Maria José Andrade Leão de Oliveira 
Indicadores ou parâmetros utilizados  1. Investimento médio por evento 

realizado em divulgação institucional 
2. Investimento em eventos de 
divulgação institucional 
3. Eventos realizados em divulgação 
institucional 

Público – alvo (beneficiários)  OCB – SESCOOP/TO e Cooperativas. 
 

Ação voltada para divulgar programas, resultados e a prática da cooperação e 
do cooperativismo. 
 

Para 2008, previmos a realização de 5 (cinco) ações e executamos 4 (quatro)  
ações beneficiando diretamente 63 cooperativas. 
 
 
Quadro  VI - Resumo – Divulgação Institucional (Ser viços de Comunicação em 
Massa / Ação 8919 - Divulgação de Ações Institucionais) 
 

Itens Previsto Realizado 
Eventos 5 4 

Beneficiários (pessoas) - - 

Carga Horária - - 

Cooperativas Beneficiadas 63 63 

Recursos R$ 40.248,00 20.196,92 
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a) Função Programa Programa 0253 - Serviços de Comunicação em 

Massa (Divulgação Institucional) 
b) Ação  Feira Agrotins (Ação 8919 - Divulgação de Ações 

Institucionais) 
c) Objetivo 
 

Divulgar o cooperativismo tocantinense na maior feira 
agrotecnológica da Região Norte. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

- 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

 3.864,00 / 3.863,57 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (f1/d1) e 
realizado (f2/d2)   

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (f2/f1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

- 

n) Observação 
 

Recurso Suplementar FUNDECOOP 
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a) Função Programa Programa 0253 - Serviços de Comunicação em 
Massa (Divulgação Institucional) 

b) Ação  Cartilha Cooperativismo ao Alcance de Todos (Ação 
8919 - Divulgação de Ações Institucionais) 

c) Objetivo 
 

Confeccionar cartilha com informações básicas 
sobre cooperativismo, para serem distribuídas aos 
cooperados e comunidade  em geral. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

63 / 63 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

 9.900,00 / 9.900,00  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (f1/d1) e 
realizado (f2/d2)   

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (f2/f1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Comentário  Os eventos e a participação e o investimento 
apresentaram índice de 100%. 

n) Observação 
 

Recurso convênio FUNDECOOP 016/2007  
3.000 exemplares foram impressos. 
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a) Função Programa Programa 0253 - Serviços de Comunicação em 

Massa (Divulgação Institucional) 
b) Ação  Livro: Os desafios da formação em Gestão Social 

(Ação 8919 - Divulgação de Ações Institucionais) 
c) Objetivo 
 

Apoiar na publicação do Livro: Os desafios da 
formação em Gestão Social 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

63 / 63 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

1 / 1  

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

 2.784,00 / 2.784,00  

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (f1/d1) e 
realizado (f2/d2)   

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (f2/f1) x 100 

- 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

- 

m) Comentário  Os eventos e a participação e o investimento 
apresentaram índice de 100%. 

n) Observação 
 

Nossos recursos possibilitaram a impressão de 150 
exemplares. 
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a) Função Programa Programa 0253 - Serviços de Comunicação em 

Massa (Divulgação Institucional) 
b) Ação  Folder Institucional (Ação 8919 - Divulgação de 

Ações Institucionais) 
c) Objetivo 
 

Confeccionar folder para divulgação institucional. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

63/63 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

- 

g) Valor Orçado (g1)/ 
realizado (g2) (R$) 

2.100,00/2.100,00 

h) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (f1/d1) e 
realizado (f2/d2)   

- 

k) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (f2/f1) x 100 

100% 

l) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 
100 

100% 

m) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento foi realizado obtendo uma aplicação de 
100% do recurso investido, sendo impressos  

n) Obs.: 
 

Recurso Próprio 
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a) Função Programa Programa 0253 - Serviços de Comunicação em 
Massa (Divulgação Institucional) 

b) Ação  Livro: O Cooperativismo no Tocantins (Ação 8919 - 
Divulgação de Ações Institucionais) 

c) Objetivo 
 

Divulgar o Cooperativismo Tocantinense. 

d) Meta de beneficiados 
Prevista (d1)/ realizada 
(d2) (pessoas) 

63/0 

e) Total de eventos 
previstos (e1) / 
realizados (e2) 

- 

f) Valor Orçado (f1)/ 
realizado (f2) (R$) 

21.600,00 

g) Investimento médio 
por participante: 
Previsto (f1/d1) e 
realizado (f2/d2)   

- 

h) Indicador de 
investimento nos 
eventos: (f2/f1) x 100 

- 

i) Indicador de eventos 
realizados: (e2/e1) x 100 

- 

j) Cumprimento da 
Missão Institucional  

O evento não foi realizado. 
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Quadro VII - Comparativo das Ações Finalísticas do SESCOOP/TO – 2006/2008 
 

 2006 2007 2008 
Atividades 
realizadas 

37 66 151 

Pessoas 
beneficiadas  

1.699 3.168 4.223 

Cooperativas 
atendidas 

56 61 63 

Hora/aula 
eventos 
realizados 

476 512 1.314 

Escolas inseridas 
no 
COOPERJOVEM  

54 54 43 

 
 
 
3.5. COMENTÁRIOS REFERENTES À GESTÃO FINALÍSTICA 
 
 
3.5.1) Atividades programadas e não realizadas 
 

Das 141 atividades previstas, foram realizadas 151 ações, obtendo um índice 
de 7% acima do previsto, sendo que 2 (duas) ações prevista em nosso plano de 
trabalho não foram realizadas, são elas: Apoio a Implantação de Telecentro – e a 
publicação do Livro : “O Cooperativismo no Tocantins” – este atendendo solicitação 
da coordenação do MBA da Faculdade Católica – devido atraso na finalização dos 
textos.  
 
3.5.2) Metodologia utilizada nos eventos  
 

Com o intuito de propiciar a construção coletiva através da teoria e prática, 
adotamos na maioria dos eventos uma metodologia participativa com exposição 
dialogada, vivências individuais e grupais, painéis interativos, linguagem adequada 
aos diferentes níveis de formação e conhecimento e utilização de equipamentos de  
multimídia. 
 
 
 
3.5.3) Avaliação dos eventos  
 

A avaliação se deu de forma individual e grupal, por escrito e informal. 
No aspecto individual, foi aplicada uma avaliação de reação com os seguintes 

indicadores: relevância do tema; conteúdo do curso; carga horária do curso; domínio 
do assunto pelo moderador; dinâmica de exposição de conteúdo; capacidade de 
esclarecer dúvidas; qualidade dos recursos utilizados; qualidade do material 
distribuído; horário da realização do curso; local da realização do curso e 
comentários e sugestões. 



 
 

              

 
 

 
 

Relatório de Gestão – 2008 - SESCOOP/TO 

87

 

 
De um modo geral, o resultado das avaliações foram entre BOM e OTIMO 

pelos participantes.  
 
3.5.4) Parcerias  
 

Para a execução das ações, buscamos parcerias com instituições públicas e 
privadas que pudessem contribuir de alguma forma. Abrimos um espaço para 
órgão/entidades que trabalham também com o cooperativismo. 

Firmamos um convênio: FUNDECOOP 016/2008 “Participação do Estado do 
Tocantins na I Semana Nacional do Programa COOPERJOVEM”, tendo sido 
executadas ações formalizadas ainda em 2007, sendo pelo DENACOOP 073/2007: 
“Cartilha de Planejamento, Condução e Realizações de Assembléias em 
Cooperativas”; Consolidação do Programa COOPERJOVEM“ e Programa de 
Desenvolvimento das Cooperativas do Tocantins”. 

Além dos convênios  formalizados, contamos com o apoio da OCB-SESCOOP 
Nacional, OCEPAR/cooperativas paranaenses, Faculdade Católica do Tocantins, 
Secretaria Estadual da Educação, através das Delegacias Regionais e Secretaria 
Municipal da Educação de Palmas. 
 
4. INDICADORES DE DESEMPENHO              
 

O SESCOOP/TO trabalhou com alguns indicadores que possibilitaram avaliar 
a eficiência e a eficácia dos eventos realizados, além de constituir-se em instrumento 
de grande importância para análise dos programas e acompanhamento do resultado. 
 

Com base nos dados apresentados na matriz de informações, foi construído 
um conjunto de indicadores que foram analisados de forma comparativa e evolutiva. 
 

Consideramos para a nossa coleta de dados o período compreendido entre 
2006 a 2008, tendo como base de informação a Matriz de Informações, Tabela I, a 
seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              

 
 

 
 

Relatório de Gestão – 2008 - SESCOOP/TO 

88

 

TABELA I – MATRIZ DE INFORMAÇÕES 

ITENS 2006 2007 2008 
Investimento total em eventos de 
formação profissional 

56.048,55 198.857,01 223.098,93 

Investimento total previsto em eventos 
de formação profissional 

68.236,00 294.599,00 273.919,00 

Total de participantes em eventos de 
formação profissional 

1.347 1.725 1.873 

Total de participantes previstos em 
eventos de formação profissional 

1.337 1.987 1.671 

Total de eventos em formação 
profissional 

25 53 68 

Total de eventos previstos em 
formação profissional 

26 60 65 

Total de horas/aula dos eventos de 
formação profissional 

298 448 881 

Total de horas/aula previstas em 
eventos de formação profissional 

302 466 927 

Investimento total em eventos de 
promoção social 

26.649,11 20.305,23 142.356,19 

Investimento total previsto em eventos 
de promoção social 

31.672,00 40.877,00 170.361,00 

Total de participantes em eventos de 
promoção social 

247 243 2.287 

Total de participantes previstos em 
eventos de promoção social 

221 366 2.104 

Total de eventos em promoção social 8 8 48 
Total de eventos previstos em 
promoção social 

9 11 43 

Investimento total em eventos de 
monitoramento 

59.333,64 39.950,85 5.089,71 

Investimento total previsto em eventos 
de monitoramento 

83.250,00 46.211,00 43.295,00 

Total de eventos em monitoramento 1 3 31 
Total de eventos previstos em 
monitoramento 

1 3 28 

Investimento total em eventos de 
divulgação institucional 

5.979,59 12.431,21 25.196,92 

Investimento total previsto em eventos 
de divulgação institucional 

17.621,00 52.332,00 40.248,00 

Total de eventos em divulgação 
institucional 

3 2 4 

Total de eventos previstos em 
divulgação institucional 

3 5 5 

Total de recursos aplicados nas 
atividades fim (formação profissional, 
promoção social, monitoramento e 
divulgação institucional)  

260.426,86 271.544,30 631.972,73 

Total de recursos aplicados nas 
atividades meio 

197.691,82 212.232,44 260.208,05 

Total de recursos aplicados nas 
atividades meio e fim 

458.118,68 483.776,74 892.180,78 
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4.1.  INDICADORES REFERENTES À FORMAÇÃO PROFISSIONA L 
 

Desenvolvemos os indicadores de eficiência e eficácia através dos dados da 
matriz de informações, Tabela I : 
 

1. Nome Investimento médio por participante em form ação 
profissional 

Descritivo Calcula o valor médio investido em eventos de formação 
profissional por participante 

Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de formação profissional = 

Total de participantes em eventos de formação profissional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por participante em Formação 
Profissional 

41,60 115,27 119,11 

 
Este indicador demonstra uma evolução positiva em relação aos recursos 

aplicados de 2007 para 2008 em 103,33%. Esse resultado se deve em grande parte 
pelo repasse de recursos provenientes dos convênios e parceiras que firmamos em 
2008, permitindo a realização de eventos mais especializados para dirigentes, 
gerentes, técnicos e formação de multiplicadores e em 2006 por falta de recursos, 
foram realizadas mais palestras e oficinas, o que justifica o menor investimento 
investido por participante.  

 
 

2. Nome do 
Indicador 

Investimento médio por evento em formação 
profissional 

Descritivo Calcula o valor médio investido em formação profissional por  
evento 

Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de formação profissional = 

Total de evento de formação profissional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por evento realizado em 
Formação Profissional 

2.241,94 3.752,02 3.280,86 

 
Este indicador apresentou um índice de 167,35% de investimento em relação 

a 2006 e uma redução de 12,55% de 2007 para 2008. Em 2008 priorizamos eventos 
com maior carga horária o que de certo modo baixa o custo benefício. 
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3. Nome do Indicador Investimento médio por hora/au la em formação 
profissional 

Descritivo Calcula o valor médio investido em formação profissional 
por hora/aula 

Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de formação profissional = 

Total hora/aula dos eventos de formação profissional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por hora/aula realizada em 
formação profissional 

188,08 443,88 253,23 

 
Este indicador apresentou um índice de aumento em 136% de 2006 para 

2007 e uma redução de 57% de 2007 para 2008. Esse resultado se deve ao fato de 
que em 2006 por falta de recursos, foram realizadas mais palestras e oficinas, o que 
justifica a queda de recursos investidos por hora/aula. Já em 2007 devido ao 
aumento de recursos recebidos e a convênios liberados, foi permitido a realização 
de eventos mais especializados,  para dirigentes, gerentes, técnicos e formação de 
multiplicadores, bem como 2008; porém com carga horária maior justificando assim 
o valor menor da média de investimentos por hora/aula. 

 
 

4. Nome do indicador Média de hora/aula por evento de formação profissional 
Descritivo Calcula o valor médio de hora/aula  por evento de formação 

profissional  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de hora/aula dos eventos de formação profissional = 

Total de eventos de formação profissional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Número médio de hora/aula por evento de 
formação profissional 

11,92 8,45 12,95 

 
Este indicador apresentou índices de redução de 29,11% de 2006 para 2007 e 

aumento 53,25% de 2007 para 2008. Essa redução de 2006 para 2007 se deve ao 
fato de estarmos a cada ano trabalhando com eventos mais segmentados e com 
carga horária mais reduzida e o aumento de 2007 para 2008 pelo aumento de ações 
realizadas de 128,78% comparando com 2007. 
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5. Nome do indicador  Média de participantes por ev ento de formação 
profissional 

Descritivo Calcula o número médio de participantes por evento de 
formação profissional  

Tipo Eficácia 
Fórmula Total de participantes  eventos de formação profissional = 

Total eventos de formação profissional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 

 
INDICADOR 2006 2007 2008 

Número médio de participantes por evento de 
formação profissional 

53,88 32,55 27,54 

 
Este indicador apresenta uma redução de 39,58% de 2006 para 2007 e 15,39% 

de 2007 para 2008. Essas reduções justificam-se pelo aumento na realização de 
cursos mais pontuais, com maior carga horária, sendo que em 2006 foram 
realizadas muitas palestras e oficinas, o que aumenta o número de participantes por 
evento. 

 
6. Nome do Indicador Participação nos evento de for mação profissional 
Descritivo Calcula o percentual de participantes atendidos em relação 

aos previstos nos eventos de formação profissional  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de participantes em eventos de formação profissional = 

Total de participantes previstos em eventos de formação 
profissional 

Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Percentual de participantes atendidos em relação 
aos previstos nos eventos de formação profissional 

101% 87 % 112% 

 
Este indicador apresentou índices de redução de 14% de 2006 para 2007 e 

aumento de 25% de 2007 para 2008. A redução no ano de 2007 se deve ao fato de 
7 eventos previstos não terem sido realizados. 

 
 

7. Nome do Indicador Investimento em eventos de For mação Profissional 
Descritivo Calcula o investimento total realizado em relação ao previsto 

nos eventos de  formação profissional  
Tipo Eficácia 
Fórmula Investimento total em eventos de formação profissional = 

Investimento total previsto em eventos de formação 
profissional 

Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
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INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento total realizado em relação ao 
previsto nos eventos de formação profissional 

82% 68% 81,44% 

 
Este indicador apresentou uma redução de 14% de 2006 para 2007 e 

aumento de 13,44% de 2007 para 2008 nos investimentos aplicados sobre os 
previstos. A redução no ano de 2007 se deve ao fato de sete eventos previstos não 
terem sido realizados. 

 
8. Nome do Indicador Eventos realizados em Formação  Profissional 
Descritivo Calcula o percentual dos eventos realizados em relação 

aos  previstos em formação profissional  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de eventos formação profissional   = 

Total de eventos previsto em formação profissional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Percentual dos eventos realizados em relação 
aos previstos nos eventos de formação 
profissional 

96% 88 % 104,61% 

 
Este indicador apresentou índices de redução de 8% de 2006 para 2007 

devido a não realização de alguns eventos previstos e um aumento de 16,61% de 
2007 para 2008. Em 2008 Em 2008 realizamos todos os eventos previstos, exceto 
dois, que foram substituídos por demandas posteriores não previstas em nosso 
plano de trabalho, deixando nosso índice de eventos realizados 4,61% acima do 
previsto.  

 
  

4.2. INDICADORES REFERENTES À PROMOÇÃO SOCIAL 
 

Desenvolvemos os indicadores de eficiência e eficácia através dos dados da 
matriz de informações, Tabela I: 
 
 
1. Nome Investimento médio por participante em prom oção 

social 
Descritivo Calcula o valor médio investido em eventos de Promoção 

Social por participante 
Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de promoção social= 

Total de participantes em eventos de promoção social 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por participante em promoção 
social 

107,90 83,56 62,24 
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Este indicador apresentou índices de redução de  24,34% de 2006 para  2007 

e 21,32% de 2007 para 2008. Essa redução se deve ao fato de que em 2008 foram 
realizados maior número de eventos em promoção social e a realização de Mini-
oficinas de Repasse Metodológico e conteúdo e Oficina de Formação de 
Multiplicadores, tiveram o custo reduzido por serem moderadas por técnicos da 
OCB/SESCOOP-TO. 

 
 
 
 

2. Nome do Indicador Investimento médio por evento realizado em  promoção 
social 

Descritivo Calcula o valor médio investido em promoção social por  
Evento. 

Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de promoção social = 

Total de eventos de promoção social 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por evento realizado em 
promoção social 

3.331,14 2.538,15 2.965,75 

 
Este indicador apresentou redução de 23,80% de 2006 para 2007 e aumento 

de 16,84% de 2007 para 2008. Esse aumento justifica-se pelo aumento de ações em 
promoção social. 

 
3. Nome do Indicador  Média de participantes por ev ento de promoção social 
Descritivo Calcula o número médio de participantes por evento de 

Promoção Social  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de participantes  eventos de promoção social = 

Total de eventos de promoção social 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 

 
INDICADOR 2006 2007 2008 

Número médio de participantes por evento de 
promoção social 

30,88 30,38 47,64 

 
Este indicador apresentou redução de 1,61% de 2006 para 2007 e aumento 

de 56,81% comparando com 2007/2008 devido à realização de eventos para um 
maior número de pessoas, demonstrando também que a nossa demanda para 
essas ações é maior, haja vista, a consolidação do programa COOPERJOVEM.  
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4. Nome do Indicador Participação nos  eventos de p romoção social 
Descritivo Calcula o percentual de participantes atendidos em relação 

aos previstos nos eventos de promoção social  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de participantes em eventos de promoção social = 

Total de participantes previstos em eventos de promoção 
social 

Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Percentual de participantes atendidos em relação 
aos previstos nos eventos de promoção social 

112% 66,40% 111,62% 

 
Este indicador apresentou redução de 45,6% de 2006 para 2007 devido à 

alguns eventos que não foram realizados em 2007 e aumento de 45,22% 
comparando com 2007 devido ao remanejamento desses eventos com convênio do 
FUNDECOOP 016/2007  para serem realizados em 2008 elevando nosso índice de 
participação 11,62% acima do previsto.  

 
 

5. Nome do Indicador Investimento em eventos de pro moção social 
Descritivo Calcula o investimento total realizado em relação ao previsto 

nos eventos de  promoção social  
Tipo Eficácia 
Fórmula Investimento total em eventos de promoção social = 

Investimento total previsto em eventos de promoção social 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento total realizado em relação ao 
previsto nos eventos de promoção social 

84% 49,67% 95,91% 

 
Este indicador apresentou índices de redução em 34,33% de 20065 para 

2007 e aumento de 46,24% de 2007 para 2008, sendo aplicados 95,91% dos 
investimentos. 

 
6. Nome do Indicador Eventos realizados em promoção  social 
Descritivo Calcula o percentual dos eventos realizados em relação aos 

previstos em promoção social  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de eventos de promoção social   = 

Total de eventos previsto em promoção social 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Percentual dos eventos realizados em relação 
aos previstos nos eventos de promoção social 

89% 72,73% 111,62% 
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Este indicador apresentou índices de redução de 16,27% de 2006 para 2007 

e aumento de 38,39% comparando com 2007, deixando o índice de eventos 11,62% 
acima do previsto em 2008. 
 
4.3.  INDICADORES RELATIVOS A MONITORAMENTO 

Desenvolvemos os indicadores de eficiência e eficácia através dos dados da 
matriz de informações, Tabela I:  

 
1. Nome do Indicador Investimento médio por evento realizado  em  

monitoramento 
Descritivo Calcula o valor médio investido em monitoramento por  

evento 
Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de monitoramento = 

Total de evento de monitoramento 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por evento realizado em 
monitoramento 

59.333,64 13.316,95 164,18 

 
O indicar nos mostra uma redução significativa de 77,55% de 2006 para 2007 

porque em 2006 trabalhamos com um Projeto Especial Fortalecimento da Gestão 
Cooperativa, no qual duas cooperativas foram beneficiadas com consultoria na 
área de organização do quadro social; administração; etc. e redução de 98,76% 
comparando com 2007 devido ao baixo custo, pois as ações foram realizadas por 
técnicos da OCB/SESCOOP-TO. 

 
2. Nome do Indicador Investimento nos eventos de mo nitoramento 
Descritivo Calcula o percentual de investimento total realizado em 

relação ao previsto nos eventos de  monitoramento  
Tipo Eficácia 
Fórmula Investimento total em eventos de monitoramento  = 

Investimento total previsto em eventos de monitoramento 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento total realizado em relação ao 
previsto nos eventos de monitoramento 

71% 86,45% 11,75% 

 
Este indicador apresentou índices de aumento de 15,45% de 2006 para 2007 

e redução de 74,7% comparando com 2008. Essa redução é devido aos tipos de 
ações que foram realizadas em consonância com outros eventos e executadas 
pelos próprios técnicos da OCB-SESCOOP/TO.  
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3. Nome do Indicador Eventos realizados em monitora mento 
Descritivo Calcula o percentual dos eventos realizados em relação aos  

previstos em monitoramento  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de eventos de monitoramento   = 

Total de eventos previsto em monitoramento 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Percentual dos eventos realizados em relação 
aos previstos nos eventos de monitoramento 

100% 100% 110,71% 

 
Este indicador apresentou índices de 100% que se manteve em 2006 e 2007 

ficando acima do previsto em 10,71% em 2008, devido  algumas ações realizadas 
que não estavam previstas em nosso plano de trabalho, mas que julgamos 
importante para as cooperativas.  

 
 

4.4.  INDICADORES RELATIVOS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIO NAL 
 
Desenvolvemos os indicadores de eficiência e eficácia através dos dados da 

matriz de informações, Tabela I.  
 

1. Nome do Indicador Investimento médio por evento realizado  em  
divulgação institucional 

Descritivo Calcula o valor médio investido em divulgação institucional 
por evento 

Tipo Eficiência 
Fórmula Investimento total em eventos de divulgação institucional = 

Total de evento de divulgação institucional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Investimento médio por evento realizado em 
divulgação institucional 

1.993,20 6.215,60 6.299,23 

 
Este indicador apresentou elevação nos índices de 211,84% de 2007 para 

2008 e 1,34% comparando com 2007. Essa elevação a maior ao tipo e quantidade 
de material. 
 
2. Nome do 
Indicador 

Investimento em eventos de divulgação institucional  

Descritivo Calcula o percentual de investimento total realizado em relação 
ao previsto nos eventos de divulgação institucional 

Tipo Eficácia 
Fórmula Investimento total em eventos de divulgação institucional = 

Investimento total previsto em eventos de divulgação institucional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
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INDICADOR 2006 2007 2008 

Investimento total realizado em relação ao 
previsto nos eventos de divulgação institucional 

34% 23,75% 62,6% 

 
Este indicador apresentou índice de redução de 10,25% de 2006 para 2007 e 

aumento de 38,85% em 2008 comparando com 2007, devido à confecção de 
cartilhas e folders institucionais. 

 
 
3. Nome do Indicador Eventos realizados em divulgaç ão institucional 
Descritivo Calcula o percentual dos eventos realizados em relação aos  

previstos em eventos de  divulgação institucional  
Tipo Eficácia 
Fórmula Total de eventos de divulgação institucional   = 

Total de eventos previsto em divulgação institucional 
Responsável Maria José Andrade Leão de Oliveira 
 

INDICADOR 2006 2007 2008 
Percentual de eventos realizados em relação aos 
previstos em eventos de divulgação institucional 

100% 40% 80% 

 
Este indicador apresentou índices de redução de 60% de 2006 para 2007 e 

aumento de 40% de 2007 para 2008. Somente um evento previsto não foi realizado 
e será executado em 2009 (Livro: O Cooperativismo no Tocantins). 

 

4.5. ANÁLISE GERAL DOS INDICADORES DE DESEMPENHO  
 
De um modo geral, em 2008 nossos indicadores apresentaram aumento na 

quantidade de eventos realizados e número de beneficiários comparando-os com 
2007. Dos 141 eventos previstos somente 2 (dois) não foram realizados, porém 
nosso índice de realização de eventos ficou acima do previsto em 7%, devido às 
demandas que não estavam previstas em nosso plano de trabalho, mas, devido a 
solicitações de cooperativas – julgamos pertinentes. Sempre pautamos pela 
eficiência, eficácia e economicidade em nossos eventos. Foram realizados também 
alguns eventos de convênios FUNDECOOP 016/2007 e DENACOOP 073/2007 que 
foram remanejados de 2007 para 2008.  
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5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (Convênios, Projeto F undecoop e 

outros tipos) 

Convênio: Fortalecimento das Cooperativas do Tocant ins e Consolidação do 
Programa COOPERJOVEM. 
Tipo (*) 1 

Código SIAF/SIASG  

Identificação do Termo Inicial ou 
Aditivo  (nº. do processo e do termo, 
data assinatura, vigência etc.) 

N.º 016/2007, assinado em 14/08/2007, 
com vigência: 14/08/2007 à 30/06/2008 

Objeto da Avença: Melhorar o desempenho da gestão das 
cooperativas; consolidar o Programa 
COOPERJOVEM no Tocantins; suprir 
carência de materiais de apoio. 

Data da publicação no DOU:  

Valor total pactuado: 86.475,00 

Valor total recebido/transferido no 
exercício: 

77.500,00 

Contrapartida: 8.975,00 

Beneficiário  (razão social e CNPJ) Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado do Tocantins – 
SESCOOP/TO 
CNPJ: 07.330.977/0001-16 

Situação da Avença (**)  (alcance 
de objetivos e metas, prestação de 
contas, sindicância, Se existe TCE -
Sim ou Não) 

Os objetivos e metas foram alcançados. 
Encerramento na data prevista. Não há 
Tomada de Contas Especiais. 

 
 
Convênio: Programa de Desenvolvimento das Cooperati vas do Tocantins 
Tipo (*) 1 

Código SIAFI/SIASG  

Identificação do Termo Inicial ou 
Aditivo  (nº. do processo e do termo, 
data assinatura, vigência etc.) 

N.º 073/2007, assinado em 13/11/2007, 
com vigência: 18/12/2007 à 14/05/2008 
Liberação do recurso em 17/12/2007. 

Objeto da Avença: Promover o desenvolvimento social e 
econômico de cooperativas de diversos 
ramos, através da qualificação profissional 
do capital humano, e a conseqüente 
melhoria da gestão e desempenho das 
cooperativas. 

Data da publicação no DOU: Nº 233 de 05/12/2007 

Valor total pactuado: 83.517,00 
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Valor total recebido/transferido no 
exercício: 

75.402,00 

Contrapartida: 8.115,00 

Beneficiário  (razão social e CNPJ) Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado do Tocantins – 
SESCOOP/TO 
CNPJ: 07.330.977/0001-16 

Situação da Avença (**)  (alcance 
de objetivos e metas, prestação de 
contas, sindicância, Se existe TCE -
Sim ou Não) 

Os objetivos e metas 
realizados/alcançados. Encerramento na 
data prevista. Não há Tomada de Contas 
Especiais. 

 
 
 
Convênio: Participação do Estado do Tocantins nas a tividades da I Semana 
Nacional do COOPERJOVEM. 
Tipo (*) 1 

Código SIAFI/SIASG  

Identificação do Termo Inicial ou 
Aditivo  (nº. do processo e do termo, 
data assinatura, vigência etc.) 

N.º 016/2008, assinado em 12/08/2008, 
com vigência: 12/08/2008 a 31/10/2008 

Objeto da Avença: Proporcionar a participação do Estado do 
Tocantins nas atividades da I Semana 
Nacional do COOPERJOVEM, propiciando 
conhecer as experiências do 
COOPERJOVEM nos Estados 
participantes, incentivar as cooperativas 
parceiras e os educadores que apóiam o 
programa para uma melhor participação e 
comprometimento, visando o 
fortalecimento e o sucesso do mesmo.  

Data da publicação no DOU:  

Valor total pactuado: 22.100,00 

Valor total recebido/transferido no 
exercício: 

20.995,00 

Contrapartida: 1.105,00 

Beneficiário  (razão social e CNPJ) Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado do Tocantins – 
SESCOOP/TO 
CNPJ: 07.330.977/0001-16 

Situação da Avença (**)  (alcance 
de objetivos e metas, prestação de 
contas, sindicância, Se existe TCE -
Sim ou Não) 

Os objetivos e metas foram alcançados, e 
a Prestação de Contas foi apresentada em 
20/11/2008. Não houve Tomada de Contas 
Especiais. 
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6. RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Não houve recomendações conforme relatório nº 00226-000076/2008-56 da 

Auditoria de Gestão expedida pela CGU, referente ao exercício de 2007.  
 

7. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 
Não houve recomendações nem determinações conforme Acórdão nº 

3731/2007 – TCU – 1ª Câmara referente ao exercício de 2005. 
 

8.) DEMONSTRATIVO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 
Até a presente data não houve Tomadas de Contas Especiais. 

 

9.) RELAÇÃO DE PERDAS, EXTRAVIOS E OUTRAS IRREGULAR IDADES 
No ano de 2008, o SESCOOP/TO não houve relação de perdas, extravios e 

outras irregularidades. 
 

10.) CONTROLES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL 
  Nossos controles são feitos através do SISTEMA ZEUS – Sistema Integrado 
de Administração Financeira, Contabilidade e orçamento. Divididos em: 
 

I) Módulo de Administração Financeira : Permite o cadastro e controle de 
todas as Contas a Pagar, Caixa e Bancos. São cadastradas todas as 
pessoas físicas e jurídicas envolvidas com o SESCOOP/TO. É controlada 
através do sistema toda a movimentação financeira permitindo ainda, a 
emissão de relatórios gerenciais para suporte da gestão administrativa. 

 
II) Módulo de Contabilidade : Permite o cadastramento da estrutura 

organizacional da entidade e o registro dos fatos contábeis de forma 
padronizada, facilitando a contabilização e evitando erros de lançamentos. 
Este módulo importa dados diretos do financeiro e do orçamento, 
permitindo a emissão de relatórios operacionais e gerenciais para um 
maior controle e acompanhamento por parte da administração. 

 
III) Módulo de Orçamento : Permite acompanhar e controlar o orçamento, 

desde sua composição até a execução e apuração dos movimentos 
realizados pelo SESCOOP/TO. O sistema integrado permite a importação 
e exportação de dados de um módulo para outro, permitindo um 
monitoramento dos resultados previstos x executados pela Entidade, 
através dos relatórios gerenciais que dão suporte à administração. 

 
 
11.) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Em 2008, foi previsto pelo Conselho Nacional, uma Receita Direta para o 

SESCOOP/TO, na ordem de R$ 771.373,00 (setecentos e setenta e um mil  
trezentos e setenta e três reais) conforme Quadro Comparativo da Receita Orçada 
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com a Receita Arrecadada.  Acrescentando-se a esse valor o saldo do exercício de 
2006, os juros de títulos de renda, outras receitas correntes, receita de capital, e 
ainda, o recurso do convênio FUNDECOOP 016/2007 e 016/2008, e o recurso do 
Convênio nº. 073/2007 com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
gerou uma previsão orçamentária para o exercício de 2008, no valor total de R$ 
1.030.348,00 (um milhão  trinta mil e trezentos e quarenta e oito reais). 
  

As receitas de contribuições arrecadadas e transferências correntes efetuadas 
pelo SESCOOP Nacional no exercício de 2008, correspondendo o valor de R$ 
779.247,97 (setecentos e setenta e nove mil e duzentos e quarenta e sete reais e 
noventa e sete centavos); as receitas patrimoniais, receitas de capital, outras receitas 
correntes e os juros de títulos de renda, somaram R$ 29.357,09 (vinte e nove mil e 
trezentos e cinqüenta e sete reais e nove centavos), totalizando uma receita efetiva 
no exercício de 2008 de R$ 808.605,06 (oitocentos e oito mil e seiscentos e cinco 
reais e seis centavos), somando a este montante o valor de R$ 69.162,58 (sessenta 
e nove mil e cento e sessenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), referente aos 
Convênios FUNDECOOP n.º 016/2007 e 016/2008 e o valor de R$ 77.955,89 
(setenta e sete reais e novecentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e nove 
centavos) referente ao convênio Denacoop n.º 073/2007, teremos R$ 955.723,53 
(novecentos e cinqüenta e cinco mil e setecentos e vinte e três reais e cinqüenta e 
três centavos), como se observa no Balanço Orçamentário (Quadro Comparativo da 
Receita Orçada com a Receita Arrecadada). 
 

Para atender as despesas com as atividades meio e fim, no exercício de 2008, 
foi previsto o valor de R$ 1.030.348,00 (um milhão e trinta mil e trezentos e quarenta 
e oito reais). Desse valor foi efetivamente gasto R$ 892.180,78 (oitocentos e noventa 
e dois mil e cento e oitenta reais e setenta e oito centavos), ou seja, houve uma 
diferença, para menos de R$ 138.167,22 (cento e trinta e oito mil e cento e sessenta 
e sete reais e vinte e dois centavos), correspondente a 13,41% do valor previsto, 
conforme pode se verificar no Quadro Comparativo de Despesa Autorizada com a 
Realizada por Programa de Trabalho. 
 

O SESCOOP/TO, em 2008, tinha uma previsão orçamentária para a execução 
de 136 ações constantes do seu Plano de Trabalho, um montante de R$ 761.016,00 
(setecentos e sessenta mil e dezesseis reais) conforme se verifica através do 
Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Programa de 
Trabalho, somando-se os gastos com a atividade fim, nos códigos 11.131, 11.333, e 
11.366, na coluna “Autorizada”. Em conseqüência de seu empenho e parcerias, 
conseguimos realizar 150 ações com o montante de R$ 631.972,73 (seiscentos e 
trinta e um mil e novecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), 
conforme pode se verificar através do Relatório Comparativo da Despesa Autorizada 
com a Realizada por Programa de Trabalho, somando-se os gastos com a atividade 
fim, nos códigos 11.131, 11.333 e 11.366 na coluna “Realizada” o que representa um 
índice de aproveitamento do recurso de 16,85% a menos do valor previsto. 
Ressaltamos que em 2008 foram devolvidos os recursos não utilizados provenientes 
de Projetos Especiais - FUNDECOOP 016/2007 e 016/2008 repassados pelo 
SESCOOP Nacional no total de R$ 14.510,42 (quatorze mil e quinhentos e dez reais 
e quarenta e dois centavos) e também do Convênio nº. 073/2007 repassado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no total de R$ 9.319,29 (nove mil 



 
 

              

 
 

 
 

Relatório de Gestão – 2008 - SESCOOP/TO 

102

 

trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos). Em 2008 as despesas com 
Manutenção CAPCOOP ficaram em R$ 212.401,27 (duzentos e doze mil e 
quatrocentos e um reais e vinte e sete centavos). 
 

A entidade tinha uma previsão orçamentária para gasto com a atividade meio, 
de R$ 269.332,00 (duzentos e setenta mil e trezentos e trinta e dois reais) conforme 
se verifica através do Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a 
Realizada por Programa de Trabalho, somando-se os gastos com a atividade meio, 
nos códigos 11.122 e 11.125, na coluna “Autorizada”. Foram gastos R$ 260.208,05 
(duzentos e sessenta mil e duzentos e oito reais e cinco centavos), conforme 
demonstrado no Relatório Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por 
Programa de Trabalho, somando-se os gastos com a atividade meio, nos códigos 
11.122 e 11.125, na coluna “Realizada” o que equivale dizer que tivemos um índice 
de 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento) a menos que o valor previsto. 
 

O orçamento do exercício de 2008 totalizou uma receita no montante de R$ 
955.723,53 (novecentos e cinqüenta e cinco mil setecentos e vinte e três reais e 
cinqüenta e três centavos) e a despesa executada foi de R$ 892.180,78 (oitocentos e 
noventa e dois mil cento e oitenta reais e setenta e oito centavos). Se adicionarmos o 
resultado das variações ativas e passivas no valor de R$ 113.301,39 ( cento e treze 
mil trezentos e um reais e trinta e nove centavos), mais o superávit anterior que foi de 
R$ 182.397,54 (cento e oitenta e dois mil trezentos e noventa e sete mil cinqüenta e 
quatro centavos), o SESCOOP/TO fechou o exercício de 2008, com o saldo 
acumulado de R$ 295.698,93 ( duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa 
e oito reais e noventa e três centavos), o qual foi transferido para o exercício de 
2009, conforme se pode verificar pelo Balanço Patrimonial (Balanço por Empresa). 
 
 
 
Quadro VIII 

O Quadro abaixo representa a evolução da receita,  no período de 2006 a 
2008: 
 

Receita Orçada/Realizada – 2006/2008  
Receitas  2006 

(R$) 
2007 
(R$) 

2008 
(R$) 

Orçada 514.585,00 661.653,00 1.030.348,00 
Realizada 531.208,86 506.783,95 955.723,53 

 

Comentário: 
� Em 2008, a receita realizada foi de 92,76% em relação à orçada.  
� A receita realizada em 2008 foi superior em 88,59% em relação a 2007 e 

79,91% a 2006. 
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Receita Orçada/Realizada - 2006/2008
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Quadro IX 
 

O Quadro abaixo representa a aplicação dos recursos executados nas ações e 
atividades desenvolvidas pelo SESCOOP/TO, no período de 2006 a 2008: 

 
Despesas Correntes e de Capital 2006/2008 

Despesas  2006 
(R$) 

2007 
(R$) 

2008 
(R$) 

Despesas correntes 444.327,68 478.265,26 821.566,78 
Despesas de capital 13.791,00 5.511,48 70.614,00 
TOTAL 458.118,68 483.776,74 892.180,78 

Comentário  
� Em 2008, as despesas correntes foram 71,78% superior a 2007 e 84,90% 

superior a 2006; 
� Em 2008 as despesas de capital foram superiores 1.181,22% em relação a 

2007 e 412,03% a 2006. 
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Despesa Corrente X Despesa de Capital - 2006/2008
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11.1.) DESPESAS ATIVIDADE MEIO  
 

Para manutenção da atividade meio foram gastos R$ 260.208,05 (duzentos e 
sessenta mil e duzentos e oito reais e cinco centavos), sendo aplicados da seguinte 
forma: 
 

a) Em gastos com a Manutenção da Administração Geral foram gastos R$ 
247.514,26 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos e quatorze reais 
vinte e seis centavos). Cód.11.122. 

 
b) Em Normatização e Fiscalização foram gastos R$ 12.693,79 (doze mil e 

seiscentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos). Cód. 11.125 
 

Estas despesas estão representadas no relatório Comparativo de Despesa 
Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho, nos códigos 11.122 e 
11.125. 
 
Quadro X 
 

Receita Arrecadada / Despesas Atividade Meio  
Itens  2006 

(R$) 
2007 
(R$) 

2008 
(R$) 

Receita Arrecadada 531.208,86 506.783,95 955.723,53 
Despesa Atividade 
Meio 

197.691,82 212.232,44 260.208,05 

Total (Rec./despesa) 2,69 2,38 3,67 
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Comentário: 
� Em 2008, para cada R$1,00 (um) real gasto na atividade meio, houve 

uma arrecadação de aproximadamente R$ 3,67 que é superior a 2007 
em 54,20% e a 2006 em 36,43%. 

 

Receita Arrecadada/Despesa Atividade Meio - 2006/20 08
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11.2) DESPESAS ATIVIDADE FIM  
 

Na atividade Fim foram gastos R$ 631.972,73 (seiscentos e trinta e um mil e 
novecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), sendo aplicados em: 
 

a) Formação Profissional foram gastos R$ 223.098,93 (duzentos e vinte e três 
mil noventa e oito reais noventa e três centavos). 

 
b) Monitoramento foram gastos R$ 5.089,71 (cinco mil e oitenta e nove reais e 

setenta e um centavos). 
 

c) Promoção Social foram gastos R$ 142.356,19 (cento e quarenta e dois mil 
trezentos e cinqüenta e seis reais dezenove centavos). 

 
d) Divulgação Institucional foram gastos R$ 25.196,92 (vinte e cinco mil cento e 

noventa e seis reais noventa e dois centavos). 
 

e) Devolução de saldo de Projetos Especiais FUNDECOOP: 016/2007, 016/2008 
no total de R$ 14.510,42 (quatorze mil quinhentos e dez reais e quarenta e 
dois centavos) e devolução de saldo Convênio Denacoop 0073/2007 no total 
de 9.319,29 (nove mil trezentos e dezenove reais e vinte e nove centavos). 

 
f) Despesas com Manutenção CAPCOOP R$ 212.401,27 (duzentos e doze mil 

quatrocentos e um reais e vinte e sete centavos). 
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g) Estas despesas estão representadas no Relatório Comparativo de Despesa 
Autorizada com a Realizada por Programa de Trabalho, nos códigos 11.131, 
11.331, 11.333 e 11.366. 
 
 

 
Quadro XI 
 

Receita Arrecadada / Despesas Atividade Fim – 2006/ 2008 
Itens  2006 

(R$) 
2007  
(R$) 

2008  
(R$) 

Receita Arrecada 531.208,86 506.783,95 955.723,53 
Despesa Atividade Fim 260.426,86 271.544,30 631.972,73 
Total (Rec/despesa) 2,04 1,87 1,51 
 

Comentário: 
 

� Em 2008, para cada R$1,00 gasto na atividade fim, houve uma 
arrecadação de aproximadamente R$ 1,51. Em 2007 foram aplicados 
53,58% da receita arrecadada, já em 2008 foram aplicados 66,13%. 
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Quadro XII - COMPARATIVO DE DESEMPENHO DAS DESPESAS  COM AS ATIVIDADES MEIO E FIM – 2006/2008 
 

                                         2006 2007 2008 
Itens  Realizado  Orçado  Realizado  Orçado  Realizado  Orçado  

 R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 
Despesas 
Atividade 
Meio 

197.691,86 43,15 199.313,00 38,73 212.232,44 43,87 227.634,00 34,40 260.208,05 29,17 269.332,00 26,14 

Despesas 
Atividade 
Fim 

260.426,86 56,85 315.272,00 61,27 271.544,30 56,13 434.019,00 65,60 631.972,73 70,83 761.016,00 73,86 

Total  458.118,68 100 514.585,00 100 483.776,74 100 661.653,00 100 892.180,78 100 1.030.348,00 100 
 
Comentário: 

� Em 2008, as despesas com atividade fim somaram 70,83%, das despesas totais, e em 2007 foram 56,13%. 
� Em 2008, as despesas com atividade meio foram 29,17% das despesas totais, e em 2006 foram 43,87%. 
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12) GESTÃO FINANCEIRA  
 

No ano de 2008 o SESCOOP/TO firmou convênios externos, os quais estão 
detalhados no item 4 do presente relatório. 
 

Conforme apresentado anteriormente no item 10.2, pode-se observar que o 
SESCOOP/TO efetuou o devido recolhimento ao SESCOOP Nacional referente ao 
saldo dos recursos não aplicados, montante de R$ 14.510,42 (quatorze mil 
quinhentos e dez reais e quarenta e dois centavos), cumprindo assim, com as 
responsabilidades perante a concedente.  
 

O SESCOOP/TO utilizou o recurso orçamentário de 2008, dentro do próprio 
exercício, liquidando suas despesas efetivamente apropriadas no valor de R$ 
892.180,78 (oitocentos e noventa e dois mil e cento e oitenta reais e setenta e oito 
centavos), ficando registrados em Obrigações a Pagar o valor da provisão referente a 
férias, IRRF s/ 13° salário e fornecedores totaliza ndo o valor de 25.186,43 (vinte e 
cinco mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), conforme consta 
no Balanço Patrimonial. Todos os pagamentos efetuados pelo SESCOOP/TO são 
feitos após o recebimento e conferência dos documentos comprobatórios de 
recebimento dos produtos e/ou serviços adquiridos e contratados pela entidade, os 
quais são atestados pelo responsável de cada área solicitante, de acordo com os 
controles internos. 
 

Só usamos dinheiro em espécie através do fundo fixo, para pagamento de 
pequenas despesas, conforme norma específica de utilização, expedida pelo 
SESCOOP Nacional. 
 

Este SESCOOP/TO segue todas as rotinas e orientações normativas do 
SESCOOP Nacional. 
 

Quadro XIII -  
 

 O Quadro a seguir apresenta a evolução das receitas auferidas no período de 
2006/2007/2008, divididas da seguinte forma: 
                     

Evolução das Receitas Auferidas 2006/2008 

ITENS Receitas  
2006 (R$) 

Receitas  
2007 (R$) 

Receitas  
2008 (R$) 

Receitas de contribuição 
(própria) 98.646,14 205.768,47 239.247,97 

Receitas de Transferências 
Correntes 

365,57 410,49 86,74 

Fundecoop (projeto 
Especial) 

245.124,00 257.376,00 540.000,00 

Receita de aplicações 13.654,22 10.345,02 29.270,35 
Receitas de Convênios e 

Acordos 173.418,93 32.883,97 147.118,47 

Receita de Capital - -  
TOTAL 531.208,86 506.783,95 955.723,53 
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13. GESTÃO PATRIMONIAL 
 

A infra-estrutura física e tecnológica do SESCOOP/TO é adequada ao 
cumprimento dos objetivos, proporcionando o controle e a legalidade de todos os 
seus procedimentos. 
 

Todos os bens permanentes do SESCOOP/TO são registrados, de forma clara 
e objetiva, contendo informações sobre sua especificação, localização física, número 
de registro, valor histórico de compra, nome do responsável e outras informações 
pertinentes. Procede-se a fixação de plaquetas de identificação no bem adquirido, 
depois que o mesmo é aceito pela área solicitante, não podendo ser retirada, 
alterada ou reutilizada, permanecendo afixada ao bem durante a sua vida útil. 

Quadro XIV -  
Evolução Bens Patrimoniais 

ITENS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Equip. 

Informática 0 
(909,00) 

3.270,00 
 

8.491,00 
4.751,04 

19.029,00 34.632,04 

Veículos 0 - 19.099,00 - 25,00 49.980,00 69.104,00 
Mobiliário 2.429,00 (100) 3.522,90 (842,00) 2.264,90  7.274,80 

Máq e Equip. 0 1.428,38 170,00 - 1.047,68  2.646,06 
Equips. 

Comunicação 
00 - 300,00 - (399,00)  (99,00) 

Outros Bens 
Móveis 

0 51,58 - - -  51,58 

Biblioteca 33,00 - - - -  33,00 
Direitos de 

Uso de 
Softwares 

 
 

 
  

1.605,00 1.605,00 

Total  2.462,00 470,96 26.361,90 7.649,00 7.689,62 70.614,00 115.247,48 
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14. GESTÃO DE PESSOAS  
 

O Quadro de empregados do SESCOOP/TO em dezembro de 2008 retratou o 
quantitativo de 06 (seis) pessoas, no decorrer do ano houve três demissões sendo 
duas em agosto e uma em novembro e três admissões sendo duas em agosto e uma 
em setembro. Em setembro foi contratado um estagiário, porém o contrato foi 
encerrado em dezembro. 
 

O regime jurídico dos empregados do SESCOOP/TO é o Celetista (CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho) e respectiva legislação complementar. O 
SESCOOP/TO segue as normas gerais de tutela do trabalho, previstas na CLT e 
outras normas específicas constantes da Norma de Pessoal, expedida pelo Conselho 
Nacional do SESCOOP Nacional, acerca dos procedimentos para admissão dos 
empregados, zelando pelos aspectos éticos das contratações, do contrato de 
trabalho e de suas obrigações. 
 

O SESCOOP/TO em 31/12/2008 mantinha seis empregados distribuídos da 
seguinte forma: 
 
Quadro XVI - Recursos Humanos/Setores 

Setores  2006 2007 2008 
Administrativo Financeiro (Meio) 2 2 3 
Superintendência (Meio) 1 1 1 
Contábil (Meio) 1 1 1 
Capacitação (Fim) 1 2 1 
TOTAL 5 6 6 
 

No ano de 2008, o valor total da folha de pessoal, exceto a bolsa auxílio do 
estagiário, foi de R$ 170.179,78 (cento e setenta mil e cento e setenta e nove reais e 
setenta e oito centavos), conforme quadro a seguir: 



 
 

 
Quadro XVII - FOLHA DE PAGAMENTO / PESSOAL 2008 
MESES Maria José Mariella Sandreane Selma Francisco Fabiana Viviane Estevão Total 

jan/08 4.864,46 2.193,13 774,04 1.777,74 500,00 950,00   11.059,37 

fev/08 4.864,46 2.193,13 774,04 1.777,74 500,00 950,00   11.059,37 
mar/08 4.864,46 2.193,13 774,04 4.148,06 500,00 950,00   13.429,69 
abr/08 4.864,46 2.193,13 774,04 0,00 500,00 950,00   9.281,63 

mai/08 5.448,20 2.456,31 866,92 1.991,07 560,00 1.064,00   12.386,50 

jun/08 12.712,47 2.456,31 866,92 1.991,07 560,00 1.064,00   19.650,77 
jul/08 175,75 2.456,31 866,92 1.991,07 560,00 1.064,00   7.114,05 

ago/08 5.448,20 2.456,31 2.379,20 1.991,07 560,00 1.991,64 83,90  14.910,32 

set/08 5.448,20 5.731,39  1.991,07 560,00 1.500,00 866,92 1.500,00 17.597,58 
out/08 5.448,20 79,24  1.991,07 560,00 1.500,00 866,92 1.500,00 11.945,43 
nov/08 5.448,20 5.185,55  1.991,07 560,00 1.500,00 866,92 1.500,00 17.051,74 

dez/08 5.448,20   1.991,07 560,00 1.500,00 866,92 1.500,00 11.866,19 

13º sal. 5.448,20 2.251,62 577,95 1.991,07 560,00 1.209,33 288,97 500,00 12.827,14 

Total 70.483,46  31.845,56 8.654,07 25.623,17 7.040,00 16.192,97 3.840,55 6.500,00 170.179,78 
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Quadro XVIII - Relação das diárias pagas por beneficiário – SESCOOP Tocantins 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiário  Cargo/Função  Total  

1. Ruiter Luiz Andrade Padua Presidente do Conselho de Administração 1.825,00 

2. Maria Jose Andrade Leão de Oliveira Superintendente 6.768,75 

3. Mariella Silva Gontijo Gerente Monitoramento 4.225,00 

4. Selma dos Reis Silva Contadora 225,00 

5. Fabiana Fagundes Ribeiro Bastos Analista de Capacitação 4.500,00 

6. Estevão Ferreira Resende Analista Adm. Financeiro 975,00 

7. Guilherme Krueger Instrutoria 375,00 

8. Marli Bianna do Nascimento Nunes Instrutoria 900,00 

9. Rafael Presotto Vicente Cruz Instrutoria 1.110,00 

10. Cibele Queiroz Azevedo Instrutoria 1.625,00 
11. Gilmar Wisnievski Instrutoria 390,00 

12. Clea Lira Costa Gerente Comercial (CAT) 900,00 

13. Raimundo Filho Freire Brito Instrutoria 1.125,00 
14. Luiz Alberto Machado Lopes Superintendente Regional (Sicredi) 3.150,00 

15. Jorge da Costa Valeriano Agente de Desenvolvimento (Credipar) 900,00 

16. José Carlos Arruda Bessa Gerente – SEBRAE (Gurupi) – Coopercato 900,00 

17. Luana Alves Feitosa Aux. Adm. – UNIMED - Palmas 900,00 

18. Vanderlei de Souza Gerente – COAPA 900,00 

19. Hélvio Tadeu Cury Prazeres Instrutoria 900,00 

20. Helmut Egwarth Instrutoria 375,00 
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21. Sheila da Silva Reis Instrutoria 910,00 

22. Carmen Tereza Zagueti Reis Instrutoria 520,00 

23. Lisbeth Seba Instrutoria 525,00 

24. João Vitorino Azolin Benato Instrutoria 525,00 

25. Flávio Eduardo de Gouvêa Santos Instrutoria 525,00 

26. Iranilson Ferreira Mota Instrutoria 225,00 

27. Lana Edla Costa Barbosa Instrutoria 225,00 

28. Fernando Antonio Teixeira Técnico Agrícola – Coapa 875,00 

29. Adna da Silva Oliveira Prof. – Esc. Mun. Roseny F. Souza 625,00 

30. Cecília Bernardes da Costa Prof. – Esc. Mun. Carlos D. de Andrade 625,00 

31. Cidelva Fernandes de Oliveira Brito Prof. – Esc. Est. Vila União 625,00 
32. Danillo de Melo Souza Prof. – SEMEC 1.500,00 

33. Ludimilla da Silva Alves Pereira Prof. – Escola Est. Criança Esperança 625,00 

34. Cláudia Alcântara de Souza Lima Prof. – Esc. Est. CAIC 625,00 
35. Fernanda Godinho de Souza Aguiar Prof. – Esc. Est. Madre Belém 625,00 

36. Raimunda Rodrigues Barros Sena Assist. Adam. (CAT) 625,00 

37. Joanita Rodrigues de Souza Miranda Prof. – DRE-Palmas 625,00 

38. João Martins Bezerra Prof. – Esc. Mun. Maria Rosa 625,00 

39. Lillian  Alves Bezerra dos Santos  Prof. – Esc. Mun. Aurélio B. de Holanda 625,00 

40. Lucia Elena Lança Barbosa Prof. – Esc. Est. N. Senhora da Providência 625,00 

41. Luiza Monteiro de S. Pires Prof.- Escola mun. Benedita Galvão 625,00 

42. Markes Cristiana Oliveira Santos Prof. – DRE-Dianópolis 625,00 
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43. Meire Imaculada Cláudio Gomes Prof. -  Escola Mun. Anne Frank 625,00 

44. Nilton Pinheiro de Carvalho Prof. – Col. Est. Idalina de Paula 625,00 

45. Roneidy Rosa da Silva Siqueira Prof. – Col. João de Abreu 625,00 

46. Rosana Dias Gomes Lucas Prof. – Col. Estadual Trajano Coelho neto 625,00 

47. José Edgar de Castro Andrade Diretor-Vice Presidente – COAPA 1.968,75 

48. Gilberto Alves Moraes Presidente – Credipar 2.250,00 

49. Ornersino Garcia de Oliveira 3º Vice Presidente  - Credipar 1.375,00 

50. Paulo Henrique da Silva 2º Vice Presidente  - Credipar 1.375,00 

51. Adson Lourenço da Silva Diretor Comercial – CAT 1.375,00 

52. Julio César Galvão Gerente – Credipar 1.375,00 

53. Juliano José Resende Instrutoria 525,00 

54. Ruth Ferreira de Aquino Prof. – Col. Est. Idalina de Paula 625,00 

55. Moacyr Saraiva Fernandes Instrutoria 675,00 

TOTAL  60.967,50 
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Quadro XIX - Relatório de diárias pagas - iniciadas  no final de semana (incluíndo sexta-feira e exclui ndo o domingo) e feriado. 
SESCOOP Tocantins em 2008. 

 
Beneficiário  Período  Local  Objetivo  Resultados  Valor (R$)  
1. Mariella Silva Gontijo  26/01/2008 Cristalândia Ministrar Palestra para 

cooperados da 
COOPERCRISTAL 

Capacitação dos cooperados 
da COOPERCRISTAL. 

 
75,00 

31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

20 e 
21/06/2008 

Guaraí Acompanhar/coordenar o 
Curso Planejamento 
Estratégico – para 
associados e empregados 
da COOMOG, COPAG 

Capacitação dos Cooperados, 
dirigentes e empregados da 
COOMOG e COPAG. 

225,00 

15 a 
16/08/2008 

Tocantinópolis, e 
Araguatins 

Ministrar Palestra Técnica 
Cooperativismo e 
Acompanhar o I Ciclo de 
palestras Cooperativismo de 
Crédito (Seminário de 
Mandiocultura – SEBRAE; e 
SICREDI Norte) 

Capacitação da comunidade 
(mandiocultores) em 
Tocantinópolis e cooperados 
da SICREDI Norte em 
Araguatins. 

375,00 

29 a 
30/08/2008 

Paraíso/TO Acompanhar/coordenar o 
Curso Prevenção de 
Fraudes e Grafoscopia – 
para associados e 
empregados da SICOOB-
CREDIPAR 

Capacitação dos cooperados 
e Empregados da SICOOB 
CREDIPAR. 

225,00 
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2. Selma dos Reis Silva  10 e 
11/10/2008 

Gurupi/TO Acompanhar a 
Apresentação da Peça 
Teatral no Projeto Cooperar 
- COOPERFRIGU 

Apresentação Peça Teatral 
para Cooperados, 
Empregados e seus 
Familiares (COOPERFRIGU) 

225,00 
 
 
 
 
 

3. Maria José Andrade 
Leão Oliveira 
 
 

19 a 
23/02/2008  

Miranorte e Pedro 
Afonso/TO 

Cadastro, Monitoramento e 
Acompanhamento do 
COOPERJOVEM 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

 

31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

29 e 
30/08/2008 

Miranorte/TO Acompanhamento Oficina de 
Reciclagem 
COOPERJOVEM 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

225,00 

12 e 
13/09/2008 

Dianópolis/TO Acompanhamento III Fórum 
de Gestão Compartilhada – 
DRE - Dianópolis 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

225,00 

10 e 
11/10/2008 

Gurupi/TO Coordenar Evento Apoiado 
pelo SESCOOP/TO – 
Projeto Cooperar - 
COOPERFRIGU 

Apresentação Peça Teatral 
para Cooperados, 
Empregados e seus 
Familiares (COOPERFRIGU) 

225,00 

19 a 
26/10/2008  

Lisboa - Portugal Participação – ICA  
EXPO/FÓRUNS 

Intercâmbio/ participação e 
capacitação na ICA EXPO. 

1.968,75 

 01/11/2008 Paraíso do 
Tocantins/TO 

Acompanhamento I 
Encontro de Mulheres 
Cooperativistas do Tocantins 

Integração de esposas de 
cooperados e funcionárias de 
cooperativas. 

75,00 

 07/11/2008 Paraíso do Visita Técnica Sicoob Apóio a Gestão da 75,00 
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Tocantins/TO Credipar cooperativa Sicoob Credipar 
 19 a 

21/11/2008 
Dianópolis/TO Acompanhamento Oficina 

Jogos Cooperativos do Prog. 
COOPERJOVEM 

Ação de reforço do Programa 
COOPERJOVEM. 

375,00 

 28 a 
29/11/2008 

Pedro Afonso/TO Acompanhamento Mini 
Oficina de Repasse 
Metodológico e Conteúdo 
COOPERJOVEM 

Ação de reforço do Programa 
COOPERJOVEM. 

225,00 

4. Fabiana Fagundes 
Ribeiro Bastos 

27 a 
01/03/2008 

Dianópolis/TO Acompanhamento Oficina 
Pedagogia da Cooperação 

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar (Escolas 
inseridas no Programa 
COOPERJOVEM) 

525,00 

21 a 
22/06/2008 

Formoso do 
Araguaia/TO 

Acompanhamento Oficina 
Pedagogia da Cooperação – 
Auto Estima e Motivação 

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar ( Escolas 
inseridas no Programa 
COOPERJOVEM) 

375,00 

 
 
 
 

16 a 
16/08/2008 

Formoso do 
Araguaia/TO 

Acompanhamento Curso 
Planejamento Estratégico – 
COPEFA 

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar ( Escolas 
inseridas no Programa 
COOPERJOVEM) 

225,00 

31 a 
05/09/2008 

Florianópolis/RS Participação Curso de 
Planejamento Participativo 
de Projetos - Sérgio Cordioli 

Formação Profissional 750,00 

22 a 
24/10/2008 

Dianópolis/TO Moderar Oficina de 
Multiplicadores 
COOPERJOVEM 

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar ( Escolas 

225,00 
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inseridas no Programa 
COOPERJOVEM) 

 12 a 
14/11/2008 

Fortaleza/CE Participar VII Seminário de 
Tendências do 
Cooperativismo 

Formação Profissional, 
atualização de conhecimento 
na área do cooperativismo. 

750,00 

 06/12/2008 Paraíso do 
Tocantins/TO 

Acompanhamento Curso de 
Cobrança e Recuperação de 
Crédito 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados 
Sicoob Credipar. 

75,00 

 11 a 
13/12/2008 

Dueré/TO e 
Gurupi/TO 

Acompanhamento Palestra 
Cooperativismo e Curso 
Manejo de Curral e 
Vacinação 

Capacitação de empregados 
de cooperativas. 

375,00 

5. Estevão Ferreira 
Resende 

11 a 
12/09/2008  

Brasília/DF Participação I Encontro 
Nacional de Arrecadação 

Capacitação de empregado 
SESCOOP/TO 

375,00 

 31/10 a 
01/11/2008 

Paraíso do 
Tocantins/TO 

Acompanhamento I 
Encontro de Mulheres 
Cooperativistas do Tocantins 

Integração de esposas de 
cooperados e funcionárias de 
cooperativas 

225,00 

6. Ruiter Luiz Andrade 
Padua 

03 a 
07/11/08 

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 
De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

7. Vanderlei de Souza  31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 

8. Cléa Lira Costa  31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

. Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 
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9. Raimundo Filho 
Freire de Brito 

31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 

10. Luana Alves F. 
Wahibrink 
 

10 e 
11/10/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 

11. Jorge da Costa 
Valeriano 

31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 

12. José Carlos A. 
Bessa 

31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 

13. Luiz Alberto 
Machado Lopes 
 

31 a 
05/04/2008 

Estado do Paraná Visita Técnica as 
Cooperativas do Paraná 
(Organização Quadro 
Social) 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

900,00 

03 a 
07/11/2008  

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 
De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

 11 a 
14/11/2008 

Fortaleza/CE Participar VII Seminário de 
Tendências do 
Cooperativismo 

Formação Profissional, 
atualização de conhecimento 
na área do cooperativismo. 

875,00 

14. Gilberto Alves 
Moraes  

03 a 
07/11/2008 

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 

1.375,00 
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De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

15. Julio C ésar Galvão  03 a 
07/11/2008 

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 
De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

16. Ornersino Garcia de 
Oliveira  

03 a 
07/11/2008 

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 
De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 
 

 

17. Paulo Henrique  da 
Silva 

03 a 
07/11/2008 

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 
De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

18. Ads on Lourenço da 
Silva 

03 a 
07/11/2008 

Campo Grande/MS e 
Porto Alegre/RS 

Visita Técnica – 
Reestruturação das Coop. 
De Crédito no Tocantins – 
SICREDI/CREDIPAR 

Intercâmbio para 
conhecimentos da prática do 
OQS nas cooperativas 
paranaenses. 

1.375,00 

19. José Ed gar de 
Castro Andrade  

19 a 
26/10/2008 

Lisboa – Portugal Participação – ICA  
EXPO/FÓRUNS 

Intercâmbio/ participação e 
capacitação na ICA EXPO. 

1.968,75 

20. Cibele Queiroz 
Azevedo  

27 a 
01/03/2008 

Dianópolis/TO Instrutoria – Oficina 
Pedagogia da Cooperação 

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar ( Escolas 
inseridas no Programa 
COOPERJOVEM) 

520,00 
 
 

15 a 
23/06/2008 

Formoso do 
Araguaia/TO 

Instrutoria – Oficina 
Pedagogia da Cooperação – 
Auto Estima e Motivação 

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar ( Escolas 
inseridas no Programa 

1.105,00 
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COOPERJOVEM) 
21. Hélvio Tadeu Cury 
Prazeres 

30 e 
31/05/2008 

Palmas/TO Instrutoria – Curso 
Gerenciamento de Vendas e 
Marketing p/ Cooperativas 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

375,00 

22. Iranilson Ferreira 
Mota 

20 e 
21/06/2008 

Guaraí/TO Instrutoria – Curso 
Planejamento Estratégico 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

225,00 

23. Guilherme Gomes 
Krueger 

29 e 
31/05/2008 

Palmas/TO Instrutoria – II Encontro 
Nacional de Pesquisas em 
Gestão Social 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

375,00 

24. Helmut Egewath  11 a 
13/04/2008 

Palmas/TO Instrutoria – Formacoop 
MBA Gestão de 
Cooperativas 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas (Alunos do MBA 
de Gestão de Cooperativas). 

375,00 

25. Marli Bianna do 
Nascimento Nunes 

19 a 
23/02/2008 

Pedro Afonso/TO Instrutoria – Oficina 
Formação de Multiplicadores 
COOPERJOVEM  

Capacitação de professores, 
coordenadores, diretores e 
comunidade escolar ( Escolas 
inseridas no Programa 
COOPERJOVEM) 

900,00 

26. Gilmar Wisnievski  07 e 
08/03/2008 

Palmas/TO Instrutoria Curso 
Contabilidade Gerencial 

Capacitação de cooperados, 
dirigentes e empregados de 
cooperativas. 

390,00 

27. Rafael Presotto 
Vicente Cruz 

03 a 
06/07/2008 

Palmas/TO Moderação de atividades na 
Comemoração do 87º dia 
Internacional do 
Cooperativismo. 

Promoção Social – Integração 
cooperados, empregados e 
familiares no dia Internacional 
do Cooperativismo. 

525,00 

28. Danilo de Melo 
Souza 

11 a 
14/11/2008 

Fortaleza/CE Participar VII Seminário de 
Tendências do 
Cooperativismo 

Formação Profissional, 
atualização de conhecimento 
na área do cooperativismo. 

875,00 
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29. Ruth Ferre ira de 
Aquino 

10 a 
11/12/2008 

Brasília/DF Participar Premiação 2º 
Prêmio Nacional do 
Programa COOPERJOVEM 

Acompanhar aluno no 
recebimento do 2º Prêmio 
Nacional de Redação do 
Programa COOPERJOVEM.  

625,00 

30. Moacyr Saraiva 
Fernandes 

15 a 
19/12/2008 

Miranorte/TO Instrutoria Curso 
Planejamento Estratégico 

Capacitação de cooperados e 
empregados da Cooperfruto. 

675,00 

 
 
OBS: As diárias pagas ao Sr. José Edgar de Castro Andrade no valor de R$ 1.968,75 e a Sra. Maria José Andrade Leão Oliveira também 
no valor de R$ 1.968,75 totalizando um valor de R$ 3.937,50  foram referentes a  viagem Internacional. 
 
 
 



 
 

15. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS  
 

O SESCOOP/TO segue rigorosamente todas as normas e procedimentos 
pertinentes para aquisição de bens, produtos e/ou serviços, obedecendo à legislação 
e tendo toda documentação arquivada em processos individuais. 
 

Em 2008 foram realizados 313 (trezentos e treze) processos de compras, 
dentre os quais, 310 (trezentos e dez) foram na modalidade dispensa, 2 (dois) 
licitação  na modalidade pregão e 1 (um) licitação na modalidade carta convite. 
 

Todos os documentos, procedimentos e processos são conferidos pelo 
responsável direto. 
 

Adotamos todas as rotinas e orientações do SESCOOP Nacional, dentre elas 
à Resolução nº 43, de 09 de fevereiro de 2006, que regulamenta os Processos de 
Licitação e Contratos do SESCOOP, zelando, ainda, pela observância das 
exigências contidas na Decisão Normativa TCU nº 47, de 27 de outubro de 2004 e 
Decisão Normativa TCU nº 81 de 06 de dezembro de 2006, para evidenciar a 
regularidade dos atos de sua gestão, pertinentes à execução física e financeira de 
suas atividades, bem como dos processos de licitação, contratos e convênios 
firmados pela Entidade.  
 
 
Quadro XX 
 

Demonstrativo dos 10 maiores processos de compras, sendo 7 processos por 
dispensa, 2 licitação (modalidade pregão) e 1 licitação (modalidade carta convite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quadro XX  
Relação 10 maiores  - compra de produtos e/ou servi ços – SESCOOP Tocantins 2008 

 

Especificação 
Data de realização  Empresa Vencedora  Valor 

Total (R$) 
Modalidade  

1. Passagens Aéreas 29/06/2006 
(Pregão Presencial – 

01/2006) 

GM Agência de Viagens e Turismo 
(04.931.251/0001-40) 

 
27.839,16 

Licitação  
(PREGÃO) 

2. Passagens Aéreas 15/01/2008 
(Pregão Presencial – 

01/2008) 

Águia Agência de Viagens e Turismo 
Ltda., CNPJ: 07.465.811/0001-07 

23.000,00 Licitação  
(PREGÃO) 

3. Veículo 23/09/2008 
(Carta Convite nº 

02/2008) 

Meta Assessoria Financeira Ltda. 
CNPJ: 08.783.969/0001-98 

49.980,00 Licitação  
(Carta 
Convite) 

4. Computadores destinados a manutenção 
do funcionamento CapCoop 

12/06/2008 Palmaserv Comércio de Equip. de 
Informática Ltda., 
CNPJ:07.296.565/0001-07 

6.430,00 Dispensa 

5. Serviço de Recrutamento e Seleção de 
Pessoal p/ provimento de três vagas 

12/06/2008 Rebouças Consultoria Empresarial 
Ltda., CNPJ: 37.345.980/0001-84 

7.500,00 Dispensa 

6. Cartilhas Cooperativismo ao Alcance de 
Todos 

30/06/2008 Futura Comunicação Gráfica e 
Editora, CNPJ: 05.615.600/0001-88      

9.900,00 Dispensa 

7. Camisetas para Projeto Cooperar 
Cooperfrigu 

02 e 11/10/2008 F G Com. de Malhas e Art. do Vest. 
Ltda., CNPJ: 07.727.594/0001-86 

9.000,00 Dispensa 

8. Apresentação Teatral – Peça Infantil e 
Adulta para Projeto Cooperar Cooperfrigu 

02 e 11/10/2008 Grupo Teatro Chama Viva                  
CNPJ: 24.851.701/0001-00 

6.000,00 Dispensa 

9. Computadores destinados a manutenção 
do funcionamento CapCoop 

08/10/2008 Palmaserv Comércio de Equip. de 
Informática Ltda., 
CNPJ:07.296.565/0001-07 

9.315,00 Dispensa 

10. Locação de Tendas p/ Projeto Cooperar 
Cooperfrigu 

11/10/2008 D.B. Costa Junior, CNPJ: 
07.850.800/0001-40 

5.000,00 Dispensa 

Obs.:  O processo licitatório de passagens aéreas da empresa Águia Agência de Viagens e Turismo Ltda. foi realizado com recurso do 
Convênio Denacoop 073/2007. 
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16. CONCLUSÃO  
  
CONCLUSÃO  
  

Desde sua implantação em setembro de 1999, o SESCOOP/TO tem sido 
instrumento de desenvolvimento do cooperativismo no Tocantins. Nesse contexto, 
é crescente a responsabilidade do SESCOOP em proporcionar ao publico alvo: 
cooperados, familiares e empregados, uma capacitação profissional de qualidade e 
que venha atender ao nível de exigência do mercado nas questões econômico-
financeiras, além de promover ações no âmbito do cooperativismo, para que este 
possa cumprir também seu papel social. 

  
Os recursos do SESCOOP/TO são direcionados para três linhas de ações: 

Formação Profissional - capacitação seqüencial, com ênfase na gestão das 
cooperativas; Monitoramento - reestruturação das cooperativas com ênfase na 
profissionalização e, Promoção Social – nesta linha, temos como exemplo o 
Programa COPERJOVEM, com o objetivo de preparar as gerações futuras das 
cooperativas, cooperados e empregados mais conscientes em relação à prática da 
cooperação. Diante dessa premissa, o SESCOOP/TO procura estimular e preparar 
dirigentes, cooperados e colaboradores para uma atuação voltada para os 
princípios do cooperativismo e ao mesmo tempo focada em resultados.  
  

Conforme depoimentos de dirigente e empregado de cooperativas que 
participam de nossas ações, temos certeza que estamos no caminho certo: 

  
“O SESCOOP Tocantins tem sido uma instituição de grande importância e 

representatividade para as cooperativas do nosso estado, pois vem desenvolvendo 
inúmeras ações de relevante significância para o crescimento e desenvolvimento da cultura 
cooperativista no estado. Também tem contribuído para o crescimento humano dos 
colaboradores, cooperados e sociedade em geral, através de eventos e práticas que 
propiciam um ambiente de cooperação.” Guiomar Schmitt Flores – Gerente Unimed 
Palmas, Palmas/TO. 

  
“A atuação do SESCOOP/TO é de grande importância para as cooperativas do 

Estado. Os cursos oferecidos primam pela qualidade das informações, alia teoria e prática, 
facilitando nossas atividades do dia-a-dia. Preocupam com a organização, alem do esforço 
em atender nossas demandas.” Tarcízio Goiabeira – Presidente da COOPERSUL – 
Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Sul do Tocantins – Gurupi/TO. 

  
Em 2008, com o aumento substancial no repasse de recursos do fundo 

solidário (FUNDECOOP), foi possível atender a praticamente todas as demandas 
de nossas cooperativas, com qualidade e respeito na aplicação dos recursos 
disponibilizados.  

  
Na área de formação profissional nosso foco é a profissionalização da 

gestão através de cursos, encontros, seminários, workshops, palestras e 
intercâmbio; visando preparar os cooperados e empregados para uma gestão de 
resultados. Em monitoramento, oferecemos assessoria e acompanhamento na 
constituição, funcionamento e regularização das cooperativas, através de visitas 
técnicas identificando os problemas a serem sanados e as ações necessárias, 
respeitando a singularidade de cada cooperativa e mantemos o cadastro 
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atualizado. Em promoção social priorizamos os processos sócio-educativos, aliados 
aos princípios do cooperativismo, tendo como público-alvo os cooperados, seus 
familiares, empregados e a comunidade em geral.  Nossa principal ação nessa 
área é o Programa COOPERJOVEM, implantado desde 2001, abrangendo escolas 
da rede pública e cooperativa educacional, presentes em 5 municípios.   Apoiamos 
também projetos sociais das cooperativas, como o Projeto COOPERAR da 
Cooperfrigu e o Projeto Doador Voluntário - Sangue e Medula da Coopernorte e 
Sicoob Credipar. 

  
O SESCOOP/TO caminha para completar 10 anos de existência. Já temos 

algo a comemorar, mas conscientes de que temos uma longa caminhada pela 
frente. Á medida que as cooperativas exercem seus direitos e deveres em relação 
ao sistema OCB-SESCOOP maior é a nossa responsabilidade em oferecer 
programas de qualidade e que gere resultados. Os desafios são muitos, mas não 
impossíveis. Junto chegaremos lá. 

  
 
   

Palmas/TO, 31 de dezembro de 2008. 
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2º Quadrimestre 
 
 

        
Curso de Formação de Líderes 

 
 

       
Pedagogia da Cooperação – COOPERJOVEM  
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3º Quadrimestre 
 

 
Projeto Cooperar – COOPERFRIGU 

 
 

 
Oficina de Formação Cooperjovem  
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I Encontro de Mulheres Cooperativistas  

 

 
Workshop de Sustentabilidade do Sescoop   


