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1. Mensagem do Dirigente Máximo
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2. Nosso papel na sociedade
2.1.Visão geral organizacional
2.1.1. Identificação, Finalidade e Competências institucionais
Sesc / Administração Regional do Sesc Acre
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério da Cidadania
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Natureza jurídica: de Direito Privado
CNPJ: 03.616.827/0001-12
Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE
Código CNAE: 88.00-6-00
Contatos
Telefones/fax: 68 3302-2850 / 68 3302-2865
Endereço postal: Avenida Getúlio Vargas, 2.473 Bairro: Bosque, Condomínio Antônio de Oliveira Santos, 2º
andar, CEP: 69.908-605
Endereço eletrônico: gdpi@ac.sesc.com.br
Página na internet: www.sescacre.com.br

O Serviço Social do Comércio foi criado por meio do Decreto nº 9.853, de 13 de setembro de 1.946,
publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de setembro do mesmo ano em que fora criado. A
Entidade foi criada com o intuito de atender as necessidades sociais e urgentes dos trabalhadores no
comércio, procurando enfrentar seus problemas, reduzir ou aliviar suas dificuldades maiores e criar
condições de seu progresso, conforme expresso no documento intitulado Diretrizes Gerais de Ação do
Sesc.
A criação do Sesc e suas finalidades são amplamente asseguradas pela Constituição Federal do Brasil,
pelos artigos 195 e 240, respectivamente, além do Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967
(publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967); com as modificações dispostas nos Decretos nº 5.725,
de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006 – Seção 1), Decreto nº 6.031, de 1º de fevereiro
de 2007 (DOU de 2 de fevereiro de 2007 – seção 1) e Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008
(DOU de 06 de novembro de 2008 – Seção 1)
No Estado do Acre o Sesc foi criado em 20 de janeiro de 1977 através da Resolução CN Nº 322 que
autorizava a efetivação da Delegacia Executiva do Sesc no Estado do Acre. Desde sua implantação até
os dias atuais, são 43 anos de grandes serviços prestados à população acreana, e em especial, aos
trabalhadores do comércio acreanos e seus familiares.
COMPETÊNCIAS
Cabe ao Sesc, no âmbito de sua atuação regional, e conforme amparo na sua Legislação, se atentar
dentro de sua jurisdição, à observância e o cumprimento das diretrizes gerais da ação da Entidade,
adaptando-as às especificidades regionais de modo a garantir suas finalidades e objetivos
institucionais para o cumprimento de sua missão institucional.
Ainda caberá ao Departamento Regional do Acre, a elaboração de seu programa de trabalho de acordo
com a Resolução Sesc Nº 1.236/2011; apoiar e assessorar o Conselho Regional nos aspectos técnicos ,
regimentais e orçamentários; realizar estudos e pesquisas próprias ou de outras organizações visando
a segurança nas tomadas de decisões e investimentos futuros; planejar e submeter ao Conselho
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Regional a proposta orçamentária e retificativos orçamentários com intuito de manter a programação
planejada anualmente; executar o orçamento planejado; programar e executar programação social e
executar os demais serviços administrativos, além de sugerir medidas propensas à racionalização de
seu sistema administrativo.
Referenciais Estratégicos
MISSÃO
Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar e a qualidade vida dos
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma
sociedade justa e democrática.
VISÃO
Ser reconhecido pela sociedade como instituição inovadora e propositiva na promoção de serviços e
ações para o desenvolvimento humano e social.
VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparência
Excelência
Ação Educativa e Transformadora
Sustentabilidade
Acolhimento
Respeito à Diversidade
Protagonismo
Inovação e Atuação em Rede.

O planejamento no Sesc é preceituado nas Diretrizes Gerais de Ação como um dos fundamentos
indispensáveis para o cumprimento de sua missão institucional, pois considera base econômica,
política, sua finalidade, seus objetivos, a clientela e o espaço de atuação do Sesc como elementos
importantes para a consolidação de seus princípios enquanto prestadora de serviços sociais.
Deste modo, o Planejamento Estratégico do Sesc 2017-2020 é resultado concreto dessa visão técnica
e política, pois configura-se como referência de orientação de trabalho realizado pelo Departamentos
Regional, potencializando a sinergia da Entidade e possibilitando o cumprimento de seus objetivos
estratégicos.
Neste contexto analítico, as Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020 foram fundamentais para o
processo de planejamento, pois elas são consideradas princípios, orientações e instrumentos que
garantem identidade e alinhamento de ações programáticas, ou seja, elas formam um conjunto de
orientações que devem permear todo e qualquer pensar e agir.
Diante da importância que o planejamento assume nos contextos econômicos, políticos e sociais da
Instituição, o Sesc Acre concluiu o processo de construção do Planejamento Estratégico e sua
implementação no sentido de aperfeiçoar a gestão será no horizonte de 2020-2024. Portanto, o
documento supracitado apresenta foco das ações a serem desenvolvidas e as estratégias de atuação
para o alcance da visão, missão e valores por meio de objetivos e indicadores que garantirão a
eficiência e eficácia dos resultados.
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2.1.2. Alcance e abrangência da Administração Regional

CRUZEIRO DO SUL
FEIJÓ

RIO BRANCO
XAPURI

SENADOR GUIOMARD
PLÁCIDO DE CASTRO

BRASILÉIA

Unidades Operacionais do Regional
Nome

Sesc Centro

Centro
Cultural e
Desportivo

Atividades
desenvolvidas

Ensino
Fundamental,
Nutrição, Saúde
Bucal, Artes
Cênicas, Artes
Visuais, Música,
Lietartura,
Audiovisual e
Biblioteca
Educação Infantil,
Ensino
Fundamental,
Nutrição,
Educação em
Saúde, Cuidado
Terapêutico,
Desenvolvimento
Físico-Esportivo,
Recreação,
Desenvolvimento
Comunitário,
Segurança
Alimentar e Apoio

Responsável

Antônia Gilmara
Gomes Bandeira

Luiz Antônio
Pontes Silva

Telefone e e-mail

(68) 3302- 1065
E-mail:
abandeira@ac.sesc.com.br

(68) 3302- 2870
E-mail:
luizpontes@ac.sesc.com.br

Endereço

Av. Brasil, 713 Centro

Av. Getúlio
Vargas, nº
2.473 - Bosque
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OdontoSesc

Social e Trabalho
Social com Grupos
Educação de
Jovens e Adultos,
Educação
Complementar,
Nutrição,
Desenvolvimento
Físico-Esportivo,
Recreação e
Trabalho Social
com Grupos
Educação de
Jovens e Adultos,
Educação
Complementar,
Nutrição, Saúde
Bucal e Recreação
Educação de
Jovens e Adultos,
Educação
Complementar,
Nutrição e Saúde
Bucal
Educação de
Jovens e Adultos,
Educação
Complementar,
Nutrição, Saúde
Bucal e Recreação
Educação de
Jovens e Adultos,
Educação
Complementar,
Nutrição e Saúde
Bucal
Nutrição,
Desenvolvimento
Físico-Esportivo,
Recreação,
Turismo Social e
Trabalho Social
com Grupos
Saúde Bucal

BiblioSesc

Biblioteca

Sesc
Senador
Guiomard

Sesc
Plácido de
Castro

Sesc Xapuri

Sesc
Brasiléia

Sesc Feijó

Sesc
Cruzeiro do
Sul

Edson Quaresma
de Almeida

(68) 3232-3545
E-mail:
ealmeida@ac.sesc.com.br

Rua Barão do
Rio Branco, nº
1.690 - Centro

Efraim Miranda
de Araújo

(68) 3237-1488
E-mail:
earaujo@ac.sesc.com.br

Rodovia AC 40,
Km 0 - Centro

Andrea dos
Santos Silva

(68) 3542-2007
E-mail:
andrea.silva@ac.sesc.com.br

Rua 24 de
Janeiro, nº
1.699 –
Rodovia AC 23

Juliana Lopes da
Silva

(68) 3546-3036
E-mail:
jusilva@ac.sesc.com.br

Rua João
Jovino de
Oliveira, nº 960
- Eldorado

Maria Laélia
Carvalho Dias

(68) 3463-3191
E-mail:
mdias@ac.sesc.com.br

Rua Edinaldo
Gomes
Ferreira, nº
381 – Bela
Vista
Rodovia AC –
405 Km 06

Laura Ferraz
Aguiar

Andressa Santos
Oliveira

(68) 3311-0055
E-mail:
laguiar@ac.sesc.com.br

E-mail:
aasantos@ac.sesc.com.br

-

O Estado do Acre é uma das 27 unidades federativas do Brasil e localiza-se no sudoeste da Região
Norte, fazendo divisa com 02 unidades federativas: Amazonas ao norte e Rondônia a leste; e faz
fronteiras com 02 países andinos: a Bolívia a sudeste e o Peru ao sul e a oeste. Sua área é de
164.123.040 km2 e que equivale aproximadamente a 2% do território brasileiro. De acordo com os
geógrafos, se trata de um dos estados com menor densidade demográfica do Brasil e possui população
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de 829.619 habitantes, sendo a capital Rio Branco, a cidade mais populosa do Estado com 370.550
habitantes – o que equivale a 47% da população total do Acre.
A densidade demográfica do Acre é de 4,47 hab/km2 e seu Índice de Desenvolvimento Humano é de
0,663 ocupando o 21º lugar no ranking nacional, ou seja, 20 estados no Brasil estão em situação melhor
que o Estado acreano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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2.1.3. Organograma Funcional
Figura 1 - Organograma
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2.1.4. Identificação dos administradores
Identificação dos administradores
Cargo
Administradores da Entidade
Membros do Conselho Regional
Presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Acre
2º Vice Presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Acre
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional
Membro do Conselho Regional

Nome

CPF

Período de Gestão

Leandro Domingos
Teixeira Pinto

040.757.222-87

2018/2022

Marcos Antônio Carneiro
Lameira

308.093.802-00

2018/2022

359.674.802-00

2018/2022

118.952.172-53
550.720.977-49
939.739.502-53

Indeterminado
Indeterminado
2018/2022
2018/2022

Edmilson Farias de Oliveira
Junior
José dos Santos Pereira
Taumaturgo Lima Cordeiro
Alípio Pessoa Lima
Valdemir Alves
Nascimento
Elvando Albuquerque
Ramalho
José Santos de Souza
José Luiz Revollo Junior
Karyene Saraiva Machado
Rosana Souza do
Nascimento
Maria da Silva Freire
Maria de Lourdes Roque
Carneiro
Gilmar Pessoa de Queiroz
Nadja Maria Marques
Abreu
Manoel dos Santos de
Oliveira
Ediard Mota Silva
Augusto Gomes de Souza
Neto
Jociley Braga de Souza
Patricia Bezerra Feijão
Adriane Cardoso de Souza
Luiz Anute dos Santos

045.109.092-68
040.283.762-20

2018/2022

007.014.242-49
505.916.493-49
690.877.502-00

2018/2022
2018/2022
2018/2022

307.966.442-68

2018/2022

434.644.402-49

2018/2022

217.772.502-00

2018/2022

119.051.312-91

2018/2022
Indeterminado

823.404.712-49
079.367.452-20

2018/2022

711.498.562-20

2018/2022

477.780.672-32

2018/2022

581.390.012-87
814.920.303-68
787.857.902-49
308.007.732-68

2018/2022
2018/2022
2015/2019
2016/2020

Diretores/Assessores
Direção Regional

Débora Lopes Dantas

196.043.512-49

Direção Regional

Márcio Verissimo Carvalho
Dantas

360.096.872-68

Diretoria de Administrativa e
Financeira

Luiz Antônio Pontes Silva

887.982.592-53

Diretoria de Programas Sociais

Rosana da Silva Rodrigues

412.826.202-15

Assessoria Técnica e de
Planejamento

Marcela Freire de Brito

648.653.552-00

03/09/2012 a
01/08/2019
01/08/2019 a
indeterminado
01/02/2018 a
indeterminado
30/05/2005 a
06/05/2019
02/05/2005 a
Indeterminado
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2.1.5. Cadeia de valor
A cadeia de valor é o conjunto de Atividades integradas e realizadas por uma organização com o
objetivo de criar valor para seus clientes. O Sesc Acre, neste contexto, tem efetivado ações que
agreguem valor aos serviços ofertados principalmente aos trabalhadores do comércio e de seus
familiares quando participam de nossos serviços e ações.
Apesar do Regional ainda não possuir diagrama que representa a cadeia de valor conforme a estrutura
organizacional da gestão, portanto, os macroprocessos tem como base e referência a cadeia de valor
proposta pelo Departamento Nacional do Sesc, mas que representa e define os processos gerenciais
do Regional Acre na perspectiva que o modelo apresentado é flexível e adaptável conforme a lógica
gerencial de cada Administração Regional.

Em 2019 o Sesc Acre concentrou esforços no sentido de garantir o gerenciamento dos processos
finalísticos, pois são estruturas importantes na consolidação da missão institucional e promovem ações
e serviços que são direcionadas diretamente aos clientes da Entidade.
Destacamos abaixo as áreas prioritárias e estratégicas do Regional:
Processos
Finalísticos

Programa
Educação

Descrição

Serviços e Produtos

Conjunto de atividades
que abrange processos
formativos voltados à
educação
básica
e
complementar,
ao

Educação Infantil;
Ensino Fundamental;
Educação de Jovens e
Adultos;
Educação
Complementar

Principais Clientes
Trabalhadores
Comércio;

do

Dependentes;
Público em geral
14

Programa Saúde

Programa Cultura

Programa Lazer

Programa
Assistência

progresso do trabalho e à
educação permanente.
Conjunto de Atividades
que busca contribuir para a
melhoria da qualidade de
vida,
por
meio
da
promoção, prevenção e
recuperação da saúde do
indivíduo
e
da
coletividade, considerando
o
princípio
da
integralidade e os fatores
determinantes
do
processo saúde-doençacuidado.
Conjunto de Atividades
voltado
para
a
transformação social por
meio da difusão das artes,
do conhecimento e da
formação dos agentes
culturais,
respeitando
dinâmicas dos processos
simbólicos e fomentando a
tradição,
preservação,
inovação e criação.
Conjunto de Atividades
que objetivam contribuir
para o direito ao lazer, a
melhoria da qualidade de
vida, no âmbito individual
e coletivo.
Consiste em Atividades
socioeducativas
que
estimulam a participação
social e a cooperação entre
indivíduos, instituições e
setores, visando contribuir
para inclusão social e para
acesso aos direitos sociais.

Nutrição;
Saúde Bucal;
Educação em Saúde;
Cuidado Terapêutico

Trabalhadores
Comércio;

do

Dependentes;
Público em geral

Artes Cênicas;
Artes Visuais;
Música;
Literatura;
Audiovisual;
Biblioteca

Trabalhadores
Comércio;

Desenvolvimento FísicoEsportivo;
Recreação;
Turismo Social

Trabalhadores
Comércio;

do

Dependentes;
Público em geral

do

Dependentes;
Público em geral
Trabalhadores
do
Comércio;

Desenvolvimento
Comunitário;
Segurança Alimentar e
Apoio Social;

Dependentes;
Público em geral

Trabalho
Grupos;

Social

com

O Sesc Acre busca através da cadeia de valor apresentada gerir o seu conhecimento organizacional;
gerir estratégias, inovação e sustentabilidade de seus serviços; aperfeiçoar o relacionamento
institucional e o planejamento e de desenvolvimento do portfólio de serviços com objetivo de
satisfazer seus clientes, onde os Processos de Gestão como as diretrizes normativas e institucionais,
relacionamento com a sociedade, e em especial, com os empresários e trabalhadores do comércio,
governança, comunicação externa e definição de ações estratégicas são essências para promoção de
atividades finalísticas que buscam elevar o bem estar e qualidade de vida das pessoas.
O Programa de Comprometimento e Gratuidade tem gerado resultados importantes para o Sesc no
que diz respeito à oferta de serviços sociais. Em 2019 o Regional ofertou gratuidade a 188 (cento e
oitenta e oito) estudantes da Educação Básica, na sua maioria, dependentes de trabalhadores do
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comércio de bens, serviços e turismo, que tiveram a oportunidade de serem matriculados nas
Atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental gratuitamente, além de receberem todo
material didático e uniforme escolar oferecidos pelo Programa, além de receber ensino educacional
de qualidade cuja proposta pedagógica valoriza as experiências, vivências e saberes culturais e sua
interação com o meio social.
O Referencial Programático do Sesc, aliado às Normas Gerais para Habilitação, tem se constituído
como elemento indispensável para proposição de produtos inovadores, e referência de objetivos,
conceitos e critérios de comunicação de informações. Outro documento que fundamenta o valor das
ações e serviços do Regional Acre é a Diretrizes Gerais de Ação do Sesc quando prioriza eficiência,
eficácia, viés educativo, inovação, sustentabilidade e campos de atuação.

2.2.Valores que norteiam nossa atuação
Os valores se constituem como conjunto de reflexões e ações que ressaltam os princípios
institucionais, e que são aplicados no processo de relacionamento interpessoal e interinstitucional,
norteando a convivência em sociedade, indicando os sentidos do pensar e agir.
O Sesc Acre compreende que a ética é valor fundante e que perpassa todos os níveis de gestão e
intrínseca ao ambiente organizacional, pois atuar eticamente consiste em iluminar condutas
referenciadas por consenso previamente estabelecido em cada contexto, portanto, assumindo
responsabilidades pelas escolhas feitas e decisões tomadas.
Os valores que norteiam nosso campo de atuação estão intimamente ligados aos referenciais
estratégicos, documentos normativos e institucionais, que aferem e consubstanciam o fazer social da
Entidade. No ano de 2019, os valores estabelecidos no planejamento organizacional do Regional e, por
conseguinte, estabelecidos na construção do Plano Estratégico do Sesc Acre que entrará em vigor no
ano de 2020, são:
Transparência: valor que demanda atuação íntegra e respeito às pessoas, à diversidade, à legislação,
às atitudes, e preconiza a correta utilização dos recursos materiais, humanos, financeiros e da
comunicação institucional. Este valor está amplamente ancorado nos normativos do Sesc como
Programa de Trabalho 2019, Diretrizes do Quinquênio 2016-2020 e Plano Estratégico do Sesc 20172020. O Regional disponibiliza em seu site no campo da Transparência informações e dados referentes
a governança do Regional como Fale Conosco; Relação do Corpo Técnico e dos Dirigentes; Estrutura
Remuneratória; Relatórios de Gestão de anos anteriores; Código de Ética e Conduta Profissional;
Prestação de Contas relativas ao Programa de Comprometimento e Gratuidade; Demonstrações
Contábeis e Orçamentárias; Convênios e Contratos efetivados pelo Regional durante o exercício.
Excelência: busca o desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, nas
atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a identidade
institucional. Este princípio de valor se coaduna com o Plano Nacional de Formação e Pesquisa que
prioriza os colaboradores como elementos indispensáveis para atingir a excelência de resultados, além
de estar alinhado ao futuro Plano Estratégico do Sesc Acre que passará a ser implementado em 2020.
Ação Educativa e Transformadora: princípio de valor que foca na contribuição para o desenvolvimento
do ser humano, visando melhor compreensão de si mesmo, das suas potencialidades, do contexto em
que está inserido, de sua capacidade de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade. Essa
premissa está intimamente ligada a Diretrizes Gerais de Ação do Sesc que respalda o trabalho do Sesc
como ação eminentemente educativa, no sentido de transformar pessoas, elevar a qualidade de vida
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e melhoria do bem-estar por meio de ações que satisfaçam os interesses e necessidades dos clientes
do Sesc.
Sustentabilidade: estimula a incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas às ações
institucionais. Este princípio se apoia no Eco – Programa de Sustentabilidade CNC/Sesc/Senac,
Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, Diretrizes Quinquenais do Sesc 2016-2020 e Plano Estratégico do
Sesc 2017-2020.
Acolhimento: propõe a adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e
permanência dos diversos públicos, considerando aspectos socioeconômicos, estruturais e culturais.
Respeito à diversidade: respalda o tratamento digno para todos, na promoção de acessibilidade, da
inclusão sociocultural e recusa a qualquer forma discriminatória. O Sesc Acre defende os princípios da
diversidade nos aspectos étnicos, religiosos, de gênero, da sexualidade e de outras características
identitárias.
Protagonismo: caracteriza-se pela referência na idealização e execução de ações socioeducativas para
o cumprimento de suas finalidades. Reforça-se que a finalidade do Sesc Acre é desempenhar suas
atribuições de idealizar, planejar e executar suas ações junto à clientela, no intuito de oferecer mais
serviços de conteúdo e qualidade, com padrões diferenciados, empregando com eficácia e eficiência
os recursos que lhe são destinados para esse objetivo. Este princípio é ancorado pelas Diretrizes para
o Quinquênio 2016-2020, Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, Referencial Programático do Sesc e
demais documentos institucionais.
Inovação: consiste na promoção de ambiente favorável à criação e experimentação de novas ideias e
iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e ou mudança estrutural, contribuindo para o
reconhecimento da Instituição. O Sesc Acre busca inovar seus serviços por meio de projetos
inovadores, que são capazes de estimular maior convívio entre as pessoas e integrar as atividades
numa perspectiva integrada, e ainda de promover meios tecnológicos que possam facilitar a relação
entre o cliente e o Sesc.

2.2.1. Sustentabilidade
A sustentabilidade tem assumido papel fundamental nas Administrações Regionais do Sesc por ser
uma Instituição dimensional, federativa e de forte capilaridade no território brasileiro. Atendendo aos
princípios institucionais da Entidade, o Sesc Acre tem tido a preocupação de corroborar com ações e
iniciativas que produziram mudanças na gestão da Administração Regional.
Dentre as ações implementadas pelo Sesc Acre que colaboraram com as práticas sustentáveis,
destacaram-se: a continuidade do Programa Ecos e a implementação do Plano de Gestão Ambiental
com adoção de indicadores estratégicos que garantirão análise mais assertiva no que concerne às
tomadas de decisão; reforço das temáticas ambientais nas programações finalísticas; campanhas
educativas de combate ao desperdício nos restaurantes e lanchonetes do Regional; adoção de
tecnologias que visam a redução do consumo de energia, água e de custos; instalação de pontos
inteligentes de luz; implantação do uso de energias limpas nas Unidades do Sesc de Cruzeiro do Sul,
Centro e Centro Cultural e Desportivo; transmissão de informações institucionais por meio eletrônico;
disponibilização de contracheques, pedidos de abono e horas extras via sistema que visam reduzir
gastos de papel e disponibilizar pagamento de 13º no período de férias ou em casos excepcionais,
diluindo os recursos financeiros ao longo do ano; aperfeiçoamento de análise de descrições dos
processos licitatórios – de modo que não ocorra, após divulgação de edital, alterações que gerem
necessidades de gastos com a republicação.
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2.3. Ambiente Externo de Atuação
O Sesc é uma entidade de caráter privado e sem fins lucrativos, criado, mantido e administrado pelos
empresários do comércio de bens, serviços e turismo, desenvolvendo diversas atividades nas áreas de
Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. Tem como público-alvo prioritário o trabalhador do
segmento do comércio de bens, serviços e turismo, e seus familiares, estendendo-se também à
comunidade em geral, desde que não haja inversão do objetivo ao qual a Entidade foi criada e de modo
também que não haja prejuízo no atendimento ao seu público prioritário. A atuação do Sesc Acre se
pauta no princípio básico da ação educativa, isso porque prioriza o desenvolvimento de programações
que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país e do Estado, visando reduzir os
níveis de pobreza e exclusão social.
Com o firme intuito de desenvolver suas ações finalísticas, o Sesc Acre manteve-se representativo nas
cidades de Rio Branco, capital e maior população do Estado, Cruzeiro do Sul que vem a ser a segunda
cidade mais populosa acreana depois da capital, Feijó, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri e
Brasiléia – esta última faz fronteira com a cidade boliviana de Cobija, capital do Departamento de
Pando.
O comércio no Estado do Acre não apresenta linha de tendência a ser considerada, apenas pequenas
oscilações, para maior ou menor, o que depende das condições geográficas, climáticas e políticas
locais, haja vista haver somente estrada de ligação entre o Estado e as demais Unidades da Federação
que, em determinados períodos do ano, apresenta problemas logísticos peculiares, tais quais a
travessia do Rio Madeira por balsa, chuvas intensas na região entre os meses de novembro e maio e,
ainda, alguns municípios atendidos somente por via fluvial.
O Sesc Acre atua em ambiente de mercado bastante competitivo com empresas públicas e privadas
ofertando produtos e serviços similares, porém, com preços abaixo do que são praticados pela
concorrência. A instituição busca o crescimento equilibrado de forma a atender o seu público alvo,
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo que ganham três salários mínimos, bem como
seus dependentes, com uma política de subsídios ajustada às demandas, conforme orientam suas
Diretrizes Gerais de Ação e que são avaliadas pelo Departamento Regional quanto ao volume da oferta,
os resultados executados e os custos das ações. Vale ressaltar que esse crescimento equilibrado não
está ancorado no crescimento de receita de serviços, isso por que a manutenção dos subsídios nos
serviços prestados é um dos pilares que fundamenta a atuação do Sesc Acre no mercado, ou seja, as
receitas financeiras ( contribuição compulsória e de serviços) são usadas exclusivamente como apoio
às atividades realizadas para sua clientela, por meio do financiamento das ações programáticas,
visando à ampliação da capacidade de atendimento aos segmentos mais carentes da clientela efetiva.
Nos últimos anos a economia acreana, bem como a economia brasileira, passou por fortes alterações.
Desde a perda expressiva de produtos per capita às grandes modificações na dinâmica do mercado de
trabalho, assim como mudança no panorama político-institucional nos segmentos macro e micro do
país, esse cenário influenciou diretamente a atuação do Sesc em 2019, fazendo com que a
Administração se apropriasse das forças e oportunidades e se proteger diante das fragilidades e
ameaças.
Em 2017, a receita bruta de revenda (itens que compõem o preço do produto, com serviços prestados
e a incidência do IPI e ICMS, que não devem ser considerados) no Estado foi de R$ 6.099.341,00 (seis
bilhões, noventa e nove milhões e trezentos e quarenta e hum mil reais). A partir de então, pequenas
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oscilações em determinados períodos fazem com que haja retração nas vendas. Ao contrário do que
se concebe, os recursos oriundos do pagamento do 13º salário são utilizados, em sua maioria, no
pagamento de contas em atraso e nas pequenas e nas pequenas provisões para o ano seguinte, pois o
gasto com o comércio não foi significativo.
No ano de 2018, tais resultados no final do período indicam pequena recuperação na ordem de 8,3%
permitindo uma receita nominal de vendas (incluso a inflação no período e juros) aproximada de R$
11.161.794,00 (onze milhões, cento e sessenta e hum milhões e setecentos e noventa e quatro reais).
No exercício seguinte, em 2019, o resultado ao final do período apresentou diminuição com relação
ao período anterior, contudo apresentando uma margem positiva de negócios de 6,6%. Se comparado
com o resultado do exercício anterior, a receita nominal de vendas apresentou resultado positivo de
8,6% em que a receita de venda em foi de R$ 10.759.211,00 (dez bilhões, setecentos e cinquenta e
nove milhões e duzentos e onze mil reais)
Ressalte-se que as retrações observadas no atual cenário brasileiro, e em especial, no cenário estadual,
a adoção de medidas administrativas e de ajuste fiscal, trabalhista e previdenciário, causa impacto
direto e indireto no comprometimento e da capacidade de investimentos do Sesc, demandando zelo
e cautela por parte da Administração Regional no que se referiu ao planejamento programático e
financeiro da Instituição no ano de 2019. Nesse sentido, e considerando o emaranhado de medidas
econômicas implementadas pelo governo e seus impactos a serem gerados, o Sesc Acre permanece
com firme propósito de fortalecer sua gestão interna, abrindo espaços de discussão e tomadas de
decisão que busquem a sustentabilidade financeira do Regional.
Neste contexto, destacamos o Sesc Acre buscou aperfeiçoar permanentemente suas estratégias de
análise crítica de informações, fomentando discussões e reflexões que contribuíram para a realização
e implementação de ações sociais planejadas, portanto, a atuação do Regional ocorreu em todos os
programas finalísticos com a oferta de Atividades/Modalidades e Realizações que apresentaram
significativa potencialidade de clientes de trabalhadores do comércio e seus familiares, bem como
públicos diversos levando-se em consideração o perfil e vocacionamento das Unidades para
determinada oferta de serviço.
O ano de 2019 marcou o amadurecimento da gestão do Regional que definiu como prioridade a
construção do seu Plano Estratégico para o período 2020-2024, com adoção de objetivos, metas e
indicadores de desempenho estratégicos que possibilitem a integração e a visão mais profunda da
gestão (programação, finanças, metas físicas, administrativo-operacional, planejamento), além do
aperfeiçoamento do processo para tomada de decisão e do processo de melhoria contínua nos
processos de gestão que serão fundamentais para o alcance de resultados, de modo que a eficácia e
eficiência passem a ser critérios indispensáveis para o desenvolvimento da gestão programática do
Sesc Acre. O plano também possibilita que os gestores e demais equipes se debrucem sobre o cenário
externo em que está inserido, permitindo identificar as oportunidades e ameaças que poderão
influenciar a governança da Administração do Regional, e assim, buscando soluções que possam
minimizar os possíveis impactos que o Regional possa a vir ressentir-se.
É importante destacar que o Sesc Acre imbuído em sua premissa finalística de contribuir com o
desenvolvimento humano, a justiça social e a melhoria da qualidade vida dos comerciários e de suas
famílias, integrando-se também a coletividade, mantém o compromisso de projetar sua marca como
sinônimo de qualidade em serviços complementares a sociedade acreana de modo geral.
O princípio de trabalho do Sesc Acre por meio de sua ação programática busca alcançar maior alcance
e visibilidade, reforçando a integração precípua entre a Entidade, os empresários do comércio e à
sociedade em geral, possibilitando o reconhecimento resultante de nossa ação institucional como
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política de gestão indispensável para nossa afirmação institucional e a nossa transparência na
prestação de contas do que desenvolvemos.
Faz-se importante ressaltar a rede de parcerias que o Departamento Regional vem construindo ao
longo de anos, mantendo laços estreitos e respeitosos com o Departamento Nacional do Sesc,
governos estaduais e municipais, setor privado, ONG’s, Instituições de Ensino e a sociedade civil,
contribuindo especialmente para a proposição de sua ação modelar às demandas vigentes e
assegurando nosso protagonismo finalístico.

3. Resultados alcançados
3.1.Resultados nos Programas do Sesc
3.1.1. Programa Educação
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e
complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.
Responsável: Ladislane Nunes Aguiar Dantas CPF: 603.013.172-91 Cargo: Diretora Escolar
Patrícia Carvalho Redigulo
CPF: 773.796.911-04 Cargo: Coordenador Projeto Sesc Ler
Para alcançar o objetivo de realizar processos formativos voltados à educação básica, complementar,
ao progresso no trabalho e à educação permanente, o Programa Educação no Departamento Regional
compreende as Atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e
Educação Complementar/Modalidade Acompanhamento Pedagógico. Considerando todos os
documentos norteadores e legislação educacional para a educação básica, o Departamento Regional
realizou ações direcionadas ao desenvolvimento, interação e aprendizado das crianças e adultos,
possibilitando dessa forma o processo de aprendizagem, e tornando o ambiente escolar em um espaço
de interação e construção.
Portanto, as Atividades do Programa Educação têm como premissa desenvolver ações que promovam
o avanço técnico, tecnológico, humano, físico e material das Unidades Educacionais, de acordo com as
demandas educacionais atuais e futuras, além de priorizar iniciativas articuladas de formação e
aprendizado de seus alunos, e investir em ações que concretizem a atualização e formação continuada
dos educadores e demais equipes de educação do Regional.

Público a que se
destinou

Projeto(s)
Relacionado(s)

Atividade
Programática

Dependentes e
público em geral
cujos pais e/ou
responsáveis são
de baixa renda

Pré-Escola

Educação
Infantil

Dados quantitativos
Realizado em
Variável
2019
155
Clientes

140.803

Frequência

Dados Qualitativos
Realizado Variável
2019
3%
Evasão

100%

Aprovação
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Dependentes e
público em geral
cujos pais e/ou
responsáveis são
de baixa renda

Anos Iniciais

Ensino
Fundamental

Público em geral
principalmente
os de baixa
renda

Acompanhamento
Pedagógico –
Projeto
Habilidades de
Estudo

Educação
Complementar

Público em geral
principalmente
os de baixa
renda

Projeto
Alfabetização de
Jovens e Adultos

Educação de
Jovens e
Adultos

525

Clientes

2%

Evasão

385.432

Frequência

100%

Aprovação

589

Clientes

5%

Evasões

267.975

Frequência

100%

Concludentes

Clientes

21%

Evasão

Frequência

100%

Aprovação

361

119.985

Obs: Os projetos Alfabetização de Jovens e Adultos e Acompanhamento Pedagógico – Projeto Habilidades
de Estudo são financiados pelo Departamento Nacional do Sesc, cabendo o Departamento Regional custear
as despesas quando os valores forem maior que os repasses feitos pelo DN.

A Educação Infantil, atividade desenvolvida com as crianças de 4 e 5 anos, por meio da Realização Préescola, realizou em complemento a proposta pedagógica alguns projetos fundamentais para o
aprendizado como: Projeto Mundo da Leitura, Arraial da Escola Sesc, projeto Vida na Roça, Projeto
Cultura Afro-indígena, dentre outros. O Ensino Fundamental atuou com a Realização Anos Iniciais (1º
ao 5º ano), e com o objetivo de desenvolver no aluno a capacidade de aprender a partir do pleno
domínio da leitura, escrita e cálculo, bem como o desenvolvimento de capacidades e habilidades,
destacamos alguns projetos desenvolvidos que auxiliaram na construção e na aplicação da
metodologia de ensino como: Projeto Interculturalidade e Educação Musical, Jovens Empreendedores
Primeiros Passos, Arraial da Escola Sesc, Feira Pedagógica e Cultural, dentre outros.
A Atividade Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi realizada nas Unidades do Sesc Ler nos municípios
de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Feijó nas Realizações Alfabetização e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, através do Projeto Sesc Ler. Buscando sempre atender à demanda dos
alunos quanto aos seus interesses dentro do contexto de vivência, além do conteúdo normativo
regular, foram desenvolvidos vários projetos pedagógicos, onde destacamos alguns como: Projeto
Leitura e Escrita na Educação de Jovens e Adultos, Projeto Minha Cidade tem história e memória,
Dramatizando com Arte, Projeto Festa no Seringal, Projeto Aprendendo Matemática de Forma Lúdica,
dentre outros projetos didáticos.
Na Atividade Educação Complementar, o Sesc Acre atuou em 2019 nos municípios de Senador
Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Feijó, através do Projeto Sesc Ler, com a modalidade
Acompanhamento Pedagógico, oferecendo a realização Curso: Projeto de Habilidade de Estudos –
PHE, que consiste no acompanhamento pedagógico no contraturno. Dentre os projetos pedagógicos
desenvolvidos destacaram-se: Projeto Sessão Cinema, Projeto Conhecendo as Profissões, Aprendendo
com brinquedos e brincadeiras, Limpando com sabão ecológico, dentre outros projetos.
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Indicador

Fórmula de
Cálculo

Percentual da
Execução
Orçamentária
no Programa

Nível de
Subsídio no
Programa

Percentual de
inscrição dos
trabalhadores
do comércio de
bens, serviços
e turismo e
seus
dependentes
nas ações do
Programa

Fonte da informação

Parâmetro de
Avaliação

Valor
Avaliação
calculado

(Total das
Despesas
realizadas no
Programa / Total
das Despesas
orçadas no
Programa) x 100

(5.474.709,34/6.484.450,00)
X 100

Entre 110% e 90% Adequado
Entre 119% e 111% e
entre 89% e 70% Atenção
Maior que 119% e
menor que 70% Inadequado

[(Despesas
Correntes do
Programa –
Receitas de
Serviços do
Programa) /
Despesas
Correntes do
Programa] x 100
[Nº de inscrições
de trabalhadores
do comércio de
bens, serviços e
turismo e seus
dependentes
(beneficiários) nas
ações / Total de
inscritos nas
ações] x 100

[(6.910.255,37 –
572.039,35) / 6.910.255,37]
X 100

84%

Maior que 75% Adequado
Entre 75% e 46% Atenção
Menor que 45% Inadequado

●

92%

●

33%

●

[541/1.630] X 100

Análise dos indicadores 2019 e 2018

Maior que 50% Adequado
Entre 40% e 49% Atenção
Menor que 40% Inadequado

2018
Previsto

2019

Realizado

Previsto

Realizado

2020
Previsto

Percentual da Execução Orçamentária

89%

86%

89%

84%

89%

Nível de Subsídio no Programa

84%

85%

85%

92%

90%

Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa

38%

14%

38%

33%

35%

■ Conforme planejado

■ Merece atenção

■ Desconforme

Obs.: Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as
despesas correntes do Programa Administração entre o Programas finalísticos

Avaliação do resultado
O Programa Educação obteve desempenho de 84% em relação ao indicador da execução orçamentária
no ano de 2019. Este resultado foi em decorrência de mudanças nos processos gerenciais de compras
no sentido de buscar o aperfeiçoamento de processos licitatórios, considerando que a revisão foi para
garantir mais celeridade e assertividade, sem, no entanto, comprometer o desempenho e qualidade
dos serviços e ações programadas.
Em relação ao indicador do subsídio o Regional Acre obteve resultado de 92% o que garantiu resultado
positivo, conforme referência de desempenho de indicadores para o Programa Educação, o que de
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antemão, demonstra o comprometimento da gestão nas questões relativas a política de preços
acessíveis.
O resultado de indicador referente ao percentual de inscrições de trabalhadores do comércio de bens,
serviços, turismo, e seus dependentes nas ações do programa foi de 33%. Este resultado é devido a
abrangência de inscrições em todos as Atividades que compõem a Educação, e com isso, o Projeto Sesc
Ler que promove as Atividades de Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar,
respectivamente, possuem 100% de seus clientes de público em geral o que é característica intrínseca
do próprio projeto, cujas Unidades nos municípios atendem pessoas carentes que moram
prioritariamente em bairros periféricos e áreas agrícolas. Esta especificidade do projeto está em
consonância com os objetivos aos quais ele foi criado levando-se em conta os aspectos políticos, sociais
e econômicos em seus processos de criação implantação. Assim sendo, o Projeto Sesc Ler acaba
comprometendo o resultado deste indicador, mesmo que as Atividades de Educação Infantil e Ensino
Fundamental atenderam 92% e 76%, respectivamente, de dependentes de trabalhadores do comércio.

Ações para melhoria de desempenho
Realizando análise comparativa sobre o indicador da execução orçamentária entre os anos de 2018 e
2019, percebe-se um desempenho satisfatório considerando os valores previstos versus realizados, o
que significa que o Regional continuará concentrando esforços no intuito de alcançar a meta prevista
para 2020 que é de 89%.
Em relação ao indicador de participação de trabalhador do comércio e seus dependentes nas ações do
Sesc, o Regional entende que o Projeto Sesc Ler possui características políticas, finalísticas, culturais, e
ainda considerando as localizações geográficas em que estão inseridas fazem com que este indicador
não tenha resultado em conformidade com o que é estabelecido nos valores de parâmetros de
avaliação. A natureza do projeto é atender pessoas à margem do mercado formal, pessoas que não
têm renda ou que estão em situação de vulnerabilidade social. Assim, o Regional empreenderá
esforços no sentido de atender trabalhadores do comércio na Atividade de Educação de Jovens e
Adultos, e concentrar seu foco de atuação nos dependentes para ingresso na Atividade Educação
Complementar.
Outra estratégia a ser implementada é focar o processo de concessão de gratuidade para um maior
numero de dependentes de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo nas vagas do
Programa de Comprometimento de Gratuidade (PCG).
3.1.2. Programa Saúde
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da
promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da
integralidade e dos fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado.
Responsável: Thaís da Silva Roma
CPF: 511.706.122-53
Cargo: Coordenadora

O Departamento Regional realizou ações importantes e estratégicas por meio do Programa Saúde
através das Atividades de Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico, que
alinhados aos seus respectivos objetivos institucionais e programáticos contribuíram para a qualidade
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de vida do indivíduo e da coletividade, por meio de ações transformadoras pautadas na inovação,
acolhimento e inclusão.
As ações do Sesc no campo da saúde reforçam práticas junto aos trabalhadores do comércio, seus
familiares, e comunidade em geral, visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde do
indivíduo e da coletividade.
As ações planejadas e executadas pelo Programa Saúde são pautadas nas orientações das diretrizes
institucionais, priorizando o estímulo à criação de hábitos voltados para a preservação da saúde,
visando tornar a condição de saúde um bem alienável.
A Atividade de Educação em Saúde atua em três vertentes essenciais: promoção da saúde, na
prevenção de doenças e no controle social da saúde, desenvolvendo ações sistemáticas em todas as
Unidades do Regional Acre, escolas, empresas do comércio, locais públicos, entidades de assistência
às crianças, adolescentes, idosos, realizando ações importantes como Sesc Saúde ao Alcance de Todos,
Sesc Saúde nas Empresas, Sesc Maternidade, Sesc Jornada da Saúde, Sesc Agosto Dourado, Semana
Rosa e demais projetos que tiveram grande alcance de públicos e debateram temas emergentes na
saúde pública. A Atividade de Cuidado Terapêutico realiza ações diárias de prevenção e atendimento
por meio de consultas de enfermagem, sempre aliando o viés educativo das ações educativas em
saúde à relação paciente e profissional.
Destacamos também a Atividade de Nutrição que com seus Restaurantes atenderam 322.960 clientes,
dos quais 269.986 são de trabalhadores do comércio e seus dependentes, o que corresponde a 84%
da meta realizada. Os cardápios de refeições priorizaram pratos regionais do próprio Estado do Acre e
culinária de outros estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, Goiás e Maranhão, na
perspectiva de que práticas alimentares saudáveis resultam no bem-estar e qualidade de vida.
A Atividade de Saúde Bucal realizou ações sistemáticas destinadas a promoção da saúde bucal e
prevenção de doenças, por meio de clínicas fixa e móvel, cujos serviços e ações se pautam com
qualidade, pertinência e acolhimento de clientes de formas humanizada e inclusiva. As clínicas
ambulatoriais atenderam 3.524 clientes entre as clínicas fixa e móvel, dos quais 61% são de
trabalhadores do comércio e seus dependentes, e a Sessão Clínica atendeu 2.023 clientes dos quais
64% são de atendimentos exclusivos ao público preferencial do Sesc. Em 2019 esta mesma Realização
obteve desempenho fundamental no Regional por abranger as Unidades do Sesc nos municípios de
Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Feijó, além das Unidades Sesc Centro e Centro
Cultural e Desportivo localizadas na capital, e promover ações de serviços odontológicos às pessoas
carentes que não tem oportunidade de acesso a tratamento dentário.

Público a que
se destinou

Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Projeto(s)
Relacionado(s)

Atividade
Programática

Dados quantitativos
Realizado em
Variável
2019

Dados Qualitativos
Realizado Variável
2019

Refeição

322.960

Clientes

100%

Clientes

Lanches

506.853

Número

94%

Número

Nutrição
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Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Sessão
Diagnóstica AvanSesc
Clínica
Ambulatorial

1.175

Clientes

150%

Número

2.165

Clientes

95%

Sessão Clínica

1.592

Clientes

81%

Tratamentos
Concluídos
Número

Projeto Jornada
da Saúde Campanha

8.271

Público

450%

Número

Projeto Jornada
da Saúde Palestra

23.464

Público

43%

Número

7.201

Público

74%

Número

12.828

Público

280%

Número

4.532

Público

109%

Número

2.491

Público

116%

Número

2.905

Público

300%

Número

145

Público

100%

Número

3.702

Público

104%

Número

Saúde Bucal

Educação em
Saúde

Projeto Jornada
da Saúde –
Exposição
Mediada
Projeto Saúde
nas Empresas –
Campanha
Projeto Saúde
nas Empresas –
Palestras
Projeto Saúde
nas Empresas –
Exposição
Mediada
Projeto Sesc
Materna –
Campanha
Projeto Sesc
Materna –
Palestra

Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Cuidado
Terapêutico

Projeto Blitz da
Saúde –
Exposição
Mediada

Os projetos de Saúde Bucal e AvanSesc são financiados pelo Departamento Nacional, sendo que o
segundo, tem apoio financeiro de 75% do total da despesa. Em 2019, o Projeto OdontoSesc atuou
somente na capital Rio Branco, onde realizou ações de promoção e recuperação da saúde bucal e
prevenção de doenças no âmbito da atenção básica, cujo foco primordial é o atendimento humanizado
às pessoas que não têm acesso a tratamento bucal. O AvanSesc é projeto do DN oferecido ao Regional
por meio de Demandas e Programas, cujo objetivo consiste no monitoramento da situação alimentar
e nutricional dos alunos matriculados nas unidades educacionais do Regional.
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Indicador

Fórmula de
Cálculo

Percentual da
Execução
Orçamentária
no Programa

Nível de
Subsídio no
Programa

Percentual de
inscrição dos
trabalhadores
do comércio de
bens, serviços
e turismo e
seus
dependentes
nas ações do
Programa

Fonte da informação

Parâmetro de
Avaliação

Valor
Avaliação
calculado

(Total das
Despesas
realizadas no
Programa / Total
das Despesas
orçadas no
Programa) x 100

(7.640.340,74/7.799.808,00)
X 100

Entre 110% e 90% Adequado
Entre 119% e 111% e
entre 89% e 70% Atenção
Maior que 119% e
menor que 70% Inadequado

[(Despesas
Correntes do
Programa –
Receitas de
Serviços do
Programa) /
Despesas
Correntes do
Programa] x 100
[Nº de inscrições
de trabalhadores
do comércio de
bens, serviços e
turismo e seus
dependentes
(beneficiários) nas
ações / Total de
inscritos nas
ações] x 100

[(9.075.886,77 –
3.250.449,83)/9.075.886,77]
X 100

Maior que 75% Adequado
Entre 75% e 46% Atenção
Menor que 45% Inadequado

98%

●

64%

●

80%

●

[279.028/349.122] X 100

Análise dos indicadores 2019 e 2018

Maior que 50% Adequado
Entre 40% e 49% Atenção
Menor que 40% Inadequado

2018
Previsto

2019

Realizado

Previsto

Realizado

2020
Previsto

Percentual da Execução Orçamentária

85%

77%

85%

98%

85%

Nível de Subsídio no Programa

50%

27%

50%

64%

55%

Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa

88%

82%

90%

80%

85%

■ Conforme planejado

■ Merece atenção

■ Desconforme

Obs.: Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as
despesas correntes do Programa Administração entre o Programas finalísticos

Avaliação do resultado
Os recursos financeiros fixados no orçamento relativos à despesa do Programa Saúde para o exercício
de 2019 atenderam às necessidades e planejamento de programação, onde foram garantidos valores
para cumprimento das ações programadas por cada Atividade/Modalidade e Realização conforme
expressas no Programa de Trabalho do Sesc Acre para o exercício. O resultado do indicador foi de 98%
e apresenta resultado conforme planejado o que garante a eficiência e eficácia das ações promovidas
pelo Programa e suas respectivas Atividades.
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Em relação ao percentual obtido no indicador de nível de subsídio no Programa o resultado foi de 64%,
considerando que o parâmetro adequado é maior que 75%, o resultado obtido merece atenção,
embora tenhamos registrado um melhor desempenho sem comparamos com o executado em 2018,
demonstrando assim o comprometimento da gestão nas questões relativas a política de preços
acessíveis. Este resultado foi resultado das medidas tomadas pelo Regional no ano de 2019 que
certamente contribuíram para resultados mais adequados.
O indicador relativo a participação do trabalhador do comércio e seus dependentes nas ações do Sesc
aponta que o Regional Acre obteve desempenho de 80%, o que demonstra que o Regional focou suas
ações e serviços direcionados à clientela preferencial do Sesc. Portanto, este resultado está amparado
na Diretriz de Quinquênio nº 02 que demanda às Administrações Regional comprometimento e foco
no atendimento aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de seus dependentes.

Ações para melhoria de desempenho
Para 2020 o Regional continuará envidando esforços para manter o resultado dos desempenhos
satisfatórios nos indicadores relacionados a execução orçamentária, nível de subsídio no programa e
percentual de participação dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus
dependentes nas ações do Sesc. Diante do desempenho positivo nos indicadores, o Regional pretende
dar continuidade nas iniciativas estratégicas e ao aperfeiçoamento de processos internos que possam
ampliar os resultados já obtidos em 2019.
Em relação ao quadro comparativo entre 2018 e 2019, apesar do resultado satisfatório em relação ao
realizado, mas que na análise comparativa o resultado indica que o Regional precisa ter mais atenção
no desempenho mostrado, o Regional pretende concentrar esforços para ampliar suas ações ao
segmento das empresas locais.

3.1.3. Programa Cultura
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e
difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos
processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.
Responsável: Márcio Veríssimo Carvalho Dantas
CPF: 360.096.872-68
Cargo: Diretor Regional

O Programa Cultura do Sesc Acre tem como objetivo primordial o estímulo à produção e difusão
artístico-cultural, desenvolvendo produtos e processos não repetitivos de modo a proporcionar
vivências distintas, que transformam e elevam a consciência crítica na formação de pessoas.
A cultura se constitui como artefato crítico essencial na formação de públicos, e atua no sentido de
dimensionar o fazer artístico enquanto possibilidade e instrumento de ampliação das capacidades de
criação, interpretação e fruição sensorial, ampliando o contato humano com a arte de diversas
linguagens.
Conforme o Referencial Programático do Sesc, aprovado pela Resolução Sesc nº 1.303/2015,
estabelece o Programa Cultura composto pelas Atividades de Artes Cênicas – subdividida nas
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modalidades de circo, dança e teatro; Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual e Biblioteca que
têm o firme propósito de promover a inclusão social por meio de ações culturais.
Em 2019 o programa realizou 1.876 ações diversas como apresentações artísticas, oficinas, cursos,
palestras, empréstimos, consultas, exposições, performances, visita mediada à exposição e exibição
que promoveram produtos e serviços culturais que contribuíram para a formação de plateias, e a
promoção de ações formativas por meio de profissionais locais e de outros estados que contribuíram
para aprofundar a teoria e sua aplicabilidade na prática.

Público a que se
destinou

Projeto(s)
Relacionado(s)

Atividade
Programática

Comerciários,
Dependentes e
público em geral

Cena Itinerante

Artes Cênicas
(circo, dança e
teatro)

Comerciários,
Dependentes e
público em geral

Artes Cênicas
(circo, dança e
teatro)

4.366

Público

93%

Número

Encena no Arena

Artes Cênicas
(teatro)

245

Público

100%

Número

Palco Giratório

2.664

Público

160%

Número

Calenarte

Arte Visuais
(exposições)

68

Clientes

1.329

Frequência

120%

Número

71

Clientes

10%

Evasões

2.726

Frequência

100%

Concludentes

Comerciários,
Dependentes e
público em geral
Comerciários,
Dependentes e
público em geral

(oficina)
Comerciários,
Dependentes e
público em geral
Comerciários,
Dependentes e
público em geral

Dados quantitativos
Realizado em
Variável
2019
9.298
Público

Dados Qualitativos
Realizado Variável
2019
50%
Número

Cursos de Artes
Visuais

Arte Visuais

Galeria Itinerante

Arte Visuais
(exposições)

4.997

Público

150%

Número

Comerciários,
Dependentes e
público em geral

O Som de Todos
Nós

Música
(apresentação)

1.800

Público

100%

Número

Comerciários,
Dependentes e
público em geral

Sesc Concerto
Didático

Música
(apresentação)

2.609

Público

66%

Número

Arte da Palavra

Literatura
(oficina)

56

Clientes
100%

Número

1.120

Frequência

4.168

Público

200%

Número

Comerciários,
Dependentes e
público em geral
Comerciários,
Dependentes e
público em geral

Mostra Literária
Itinerante Millôr
Fernandes Paulo
Leminski

Literatura
(exposição)
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Comerciários,
Dependentes e
público em geral
Comerciários,
Dependentes e
público em geral

Lançamento de
Livros

Literatura

Cine Sesc

Audiovisual
(exibição)

900

Público

113%

Número

4.037

Público

143%

Número

O Programa Cultura tem como característica principal a abrangência de Atividades dimensionais que
possuem diversas Realizações que buscam atender aos objetivos estabelecidos por cada Atividade, o
que demonstra a capilaridade de cada ação e/ou projeto. Vale lembrar que o apoio do Departamento
Nacional tem sido de fundamental importância no sentido de garantir aporte financeiro com média de
70% a 80% do valor total dos projetos, cujos critérios de aprovação e financiamento estão de acordo
com a Resolução Sesc nº 1.345/2017. Exemplos de projetos como Quem tem medo de arte
contemporânea, Sesc Concerto Didático, O Som de Todos Nós e Calenarte, além de outros projetos,
receberam aporte financeiro pelo DN tiveram papel fundamental na promoção de ações culturais no
Estado.
Outros projetos são Nacionais e oferecidos aos Departamentos Regionais por meio de Demandas de
Pré-Programa e são custeados 50% pelo Departamento Nacional, como Palco Giratório, Cine Sesc, Arte
da Palavra que são projetos inovadores e que possuem grande alcance de público, pois possuem
excelente aceitação pelos artistas locais, estudantes universitários, estudantes de escolas públicas,
produtores e agentes culturais, além de comerciários e seus dependentes que têm acesso às
produções culturais ofertadas pelo Sesc Acre.
Os projetos do Programa Cultura são característicos e não possuem visão estanque de patrimônio
artístico e cultural, mas sim, se propõem a gerar novos olhares e atitudes em relação ao mundo, a
história, as pessoas e produzem novas concepções comportamentais e de sujeitos. Somente no ano
de 2019, os projetos Cena Itinerante, Encena no Arena e Palco Giratório – ações de Artes Cênicas –
atingiram 13.909 públicos; os projetos Calenarte e Galeria Itinerante que são da Atividade Artes Visuais
atenderam 7.571 públicos; os projetos O Som de Todos Nós e Sesc Concertos Didáticos obtiveram
4.409 públicos atendidos; a Atividade de Literatura através dos Projetos Mostra Literária Millôr
Fernandes e Paulo Leminski e Lançamento de Livros atendeu 5.068 públicos e a Atividade de
Audiovisual atendeu 4.037 públicos com o projeto CineSesc.
Os projetos Calenarte, Curso de Artes Visuais e Arte da Palavra, juntos, atenderam 195 clientes e
geraram 5.175 frequências.
Evidentemente, inúmeros outros projetos como Sesc Dramaturgias, Semana do Teatro, Expressões
Contemporâneas, Sesc Amazônia das Artes, Sesc Aldeia Caiçuma das Artes, Sesc Partituras, Ações
Formativas em Música, Mostra Sesc de Cinema contribuíram para a formação intelectual das pessoas
no ano de 2019.
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Indicador

Percentual da
Execução
Orçamentária
no Programa

Nível de
Subsídio no
Programa

Percentual de
inscrição dos
trabalhadores
do comércio de
bens, serviços
e turismo e
seus
dependentes
nas ações do
Programa

Fórmula de
Cálculo

Fonte da informação

Parâmetro de
Avaliação

Valor
Avaliação
calculado

(Total das
Despesas
realizadas no
Programa / Total
das Despesas
orçadas no
Programa) x 100

(1.748.059,24/2.138.556,00)
X 100

Entre 110% e 90% Adequado
Entre 119% e 111% e
entre 89% e 70% Atenção
Maior que 119% e
menor que 70% Inadequado

[(Despesas
Correntes do
Programa –
Receitas de
Serviços do
Programa) /
Despesas
Correntes do
Programa] x 100
[Nº de inscrições
de trabalhadores
do comércio de
bens, serviços e
turismo e seus
dependentes
(beneficiários) nas
ações / Total de
inscritos nas
ações] x 100

[(2.226.574,58 - 33.647,44)
/ 2.226.574,58] X 100

Maior que 75% Adequado
Entre 75% e 46% Atenção
Menor que 45% Inadequado

82%

●

98%

●

51%

●

[630/1.233] X 100

Análise dos indicadores 2019 e 2018

Maior que 50% Adequado
Entre 40% e 49% Atenção
Menor que 40% Inadequado

2018
Previsto

2019

Realizado

Previsto

Realizado

2020
Previsto

Percentual da Execução Orçamentária

90%

72%

90%

82%

90%

Nível de Subsídio no Programa

97%

98%

97%

98%

97%

Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa

60%

45%

50%

51%

52%

■ Conforme planejado

■ Merece atenção

■ Desconforme

Obs.: Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as
despesas correntes do Programa Administração entre o Programas finalísticos

Avaliação do resultado
O Programa Cultura obteve um desempenho de 82% no indicador de percentual de execução
orçamentária que decorreu de algumas ações de Artes Cênicas e de Música não terem sido realizados
em sua totalidade, especialmente a Atividade de Artes Cênicas que ficou sem analista cultural para
planejar, organizar, executar e avaliar os resultados programados para o ano de 2019.
Em relação aos indicadores que avaliam o nível de subsídio no programa e participação de
trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Sesc, o
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resultado foi positivo considerando a dimensão e as peculiaridades do Programa Cultura, o Regional
teve 98% e 51% respectivamente.
Ações para melhoria de desempenho
O Regional obteve desempenho positivo em análise comparativa entre os anos de 2018 e 2019 o que
significa avanço em relação ao programa Cultura, e mostra o compromisso em garantir a efetividade
do planejamento nas questões relacionadas aos indicadores estratégicos. Na análise comparativa que
busca referência ao que foi planejado e executado entre os anos, os indicadores de percentual de
execução orçamentária e nível de subsídio no programa tiveram crescimento de 2018 para 2019,
porém, o percentual de participação de trabalhadores do comércio e seus dependentes obteve um
desempenho de 51%, ou seja, crescimento de 1% em relação ao ano anterior. Neste indicador
específico, o Regional mantém o compromisso de elevar a participação destes públicos nas ações do
programa Cultura.
3.1.4. Programa Lazer
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade
vida, no âmbito individual e coletivo; ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de
valores, por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.
Responsável: Jesus Wgleison S. da Silva
CPF: 478.016.462-15
Cargo: Coordenador

O Programa Lazer realizou diversos serviços, projetos e produtos destinados à clientela preferencial
por intermédio das Atividades de Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social, cujos
objetivos convergem para promoção da reflexão, desenvolvimento físico, solidariedade, participação,
respeito ao meio ambiente e integração sociocultural.
Para o Departamento Regional do Acre, educar para a qualidade de vida, enquanto missão da
instituição, significa interferir positivamente na sociedade, por meio de ações educativas, que
sensibilizem o indivíduo a adotar hábitos e atitudes coerentes para seu equilíbrio pessoal, contribuindo
para o bem-estar social.
Dessa forma, a área do Lazer no Sesc Acre ofereceu práticas e vivências que incentivaram o indivíduo
a se entreter, a experimentar, a fazer o que gostam, a entrar em contato com o que não conhecem e
a inovar. Assim sendo, se fez necessário um amplo leque de ofertas e de estratégias que motivem a
adesão.
Público a que
se destinou

Projeto(s)
Relacionado(s)

Atividade
Programática
Festa e
festividade

Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Dados quantitativos
Realizado em
Variável
2019
15.470
Participantes

Dados Qualitativos
Realizado Variável
2019
125%
Número

Recreação
Recreação
Esportiva

46.189

Participantes

120%

Número

Colônia de
Férias

451

Clientes

67%

Número
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Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Desenvolvimento
Físico e Esportivo

Exercício Físico
Sistemático Exercício Físico
Individual
Exercício Físico
Sistemático Exercício Físico
Coletivo
Formação
Esportiva –
Esporte
Individual
Formação
Esportiva –
Esporte Coletivo

4.981

Clientes

112%

Frequência

856

Clientes

55%

Frequência

93

Clientes

26%

Frequência

85

Clientes

95%

Frequência

255

Clientes

50%

Frequência

Hospedagem

3.594

Clientes

38%

Diárias

Passeio Local

596

Clientes

192%

Número

Formação
Esportiva –
Lutas
Comerciários,
Dependentes e
público em
geral

Turismo Social

O Programa Lazer também possui enorme abrangência e capilaridade nas ações desenvolvidas pelo
Sesc Acre no ano de 2019, e atuou com firme proposição de ações afirmativas relacionadas ao
desporto, ginástica, recreação e turismo, sempre buscando ampliar as experiências e conhecimentos
e o desenvolvimento de valores físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza, além de
promover a melhoria de qualidade de vida e bem estar.
As ações do programa Lazer foram realizadas nos municípios de Rio Branco, capital do estado, Cruzeiro
do Sul, segunda maior cidade do Acre, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Brasiléia. A Atividade de
Desenvolvimento Físico-Esportivo foi desenvolvida nas Unidades Centro Cultural e Desportivo, Sesc
Senador Guiomard e Sesc Cruzeiro do Sul e executou ações nas Realizações de Avaliação Físico
Funcional – Avaliação e Reavaliação; Eventos Físicos Esportivos por meio de aulas especiais,
apresentação esportiva, competições e palestras; Exercícios Físicos-Sistemáticos por meio de
exercícios físicos coletivo e individual; Formação Esportiva – esporte individual, coletivo e lutas; A
Atividade de Recreação teve suas ações programadas e executadas nas Unidades Centro Cultural e
Desportivo, Sesc Senador Guiomard, Sesc Plácido de Castro, Sesc Brasiléia e Sesc Cruzeiro do Sul, por
meio das seguintes Realizações: colônia de férias, festa/festividade, frequência ao parque aquático,
jogos, brinquedos e brincadeiras, recreação esportiva, jogos de salão e saraus recreativos; e o Turismo
Social – Modalidade Turismo Receptivo teve sua ação planejada e executada na Unidade Sesc Cruzeiro
do Sul, localizada no município homônimo, através das Realizações Hospedagem, Passeio Local e
Traslado.
Com base nos projetos mais estratégicos do Programa somente em 2019 o Lazer atendeu por meio da
Atividade de Desenvolvimento Físico-Esportivo 6.270 clientes nas diversas modalidades/realizações; a
Atividade de Recreação atendeu 66.659 públicos, e 451 clientes na realização Colônia de Férias, e a
32

Atividade de Turismo Social atendeu 3.594 clientes na Realização de Hospedagem e 596 clientes na
realização Passeio local, totalizando 4.190 clientes somente na Unidade Sesc Cruzeiro do Sul.
Outros projetos foram importantes na consolidação da proposta programática do Lazer no Sesc Acre
para o ano de 2019, a exemplo do 34º Jogos dos Comerciários do Acre; 1º Campeonato de Artes
Marciais; 1º Circuito Sesc de Corridas, Dia do Desafio e outras ações da Recreação como Jogos,
brinquedos e brincadeiras, frequência a parque aquático, jogos de salão e demais realizações que
reafirmaram os princípios do programa como pressuposto essencial para formação e qualidade de vida
das pessoas.
Indicador

Percentual da
Execução
Orçamentária
no Programa

Nível de
Subsídio no
Programa

Percentual de
inscrição dos
trabalhadores
do comércio de
bens, serviços
e turismo e
seus
dependentes
nas ações do
Programa

Fórmula de
Cálculo

Fonte da informação

Parâmetro de
Avaliação

Valor
Avaliação
calculado

(Total das
Despesas
realizadas no
Programa / Total
das Despesas
orçadas no
Programa) x 100

(8.844.940,50/9.590.204,00)
X 100

Entre 110% e 90% Adequado
Entre 119% e 111% e
entre 89% e 70% Atenção
Maior que 119% e
menor que 70% Inadequado

[(Despesas
Correntes do
Programa –
Receitas de
Serviços do
Programa) /
Despesas
Correntes do
Programa] x 100
[Nº de inscrições
de trabalhadores
do comércio de
bens, serviços e
turismo e seus
dependentes
(beneficiários) nas
ações / Total de
inscritos nas
ações] x 100

[(9.801.971,19 –
2.497.154,94) /
9.801.971,19] X 100

Maior que 75% Adequado
Entre 75% e 46% Atenção
Menor que 45% Inadequado

92%

●

75%

●

60%

●

[8.976/14.896] X 100

Análise dos indicadores 2019 e 2018

Maior que 50% Adequado
Entre 40% e 49% Atenção
Menor que 40% Inadequado

2018
Previsto

2019

Realizado

Previsto

Realizado

2020
Previsto

Percentual da Execução Orçamentária

92%

81%

92%

92%

92%

Nível de Subsídio no Programa

90%

73%

90%

75%

80%

Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa

90%

51%

80%

60%

80%

■ Conforme planejado

■ Merece atenção

■ Desconforme

Obs.: Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as
despesas correntes do Programa Administração entre o Programas finalístico

Avaliação do resultado
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O Regional Acre obteve resultado positivo nos seus indicadores no exercício de 2019. No indicador
relacionado ao percentual da execução orçamentária o resultado foi de 92%, o que demonstra a
execução conforme o que foi planejado indicando a excelência no atendimento e variedade de
serviços e produtos destinados à clientela do Sesc.
Em relação ao nível de subsídio no programa o resultado foi de 75% o que denotou resultado em
conformidade, conforme parâmetro de avaliação. Isso reflete no alinhamento e cumprimento deste
princípio que é a oferta de serviços e produtos a preços acessíveis, levando-se em consideração ao
público preferencial do Sesc que são os trabalhadores do comércio que ganham entre 01 a 03 salários
mínimos.
Em relação ao percentual de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes
nas ações do Sesc, o resultado foi de 60% o que demonstra um resultado positivo. O Regional focou
ações junto ao público preferencial para que este público usufruísse da nossa programação de forma
sistemática e nas ações eventuais promovidas pelo Programa.

Ações para melhoria de desempenho
O Regional pretende realizar estudos e pesquisas nos municípios de Senador Guiomard, Plácido de
Castro e Brasiléia com intuito de verificar a viabilidade de demanda de público e financeira do Regional,
no sentido de ofertar ações sistemáticas (turmas) de exercícios sistemáticos (individual e coletivo),
formação esportiva ( esporte individual, coletivo e lutas) e eventos físico-esportivos na perspectiva de
aproximar os trabalhadores do comércios às Unidades do Sesc. Considerando que em análise
comparativa entre os anos de 2018 e 2019 este indicador apresenta um resultado desconforme,
segundo o parâmetro de avaliação estabelecido para o Programa, sendo ocasionado pela Unidade de
Cruzeiro do Sul que obteve 74% de clientes da categoria público em geral o que contribuiu
sobremaneira para este resultado.
Em relação aos indicadores de percentual execução orçamentária e nível de subsídio no programa o
Regional pretende ampliar esforços de elevar os resultados de indicadores para 2020.

3.1.5. Programa Assistência

Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e
cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e
para o acesso aos direitos sociais.
Responsável: Marizete Gonçalves de Melo
CPF: 216.393.702-00
Cargo: Coordenadora

O Programa Assistência realizou seu planejamento nas Atividades Desenvolvimento Comunitário,
Segurança Alimentar e Apoio Social, que representa as ações do Projeto Mesa Brasil e a atividade
Trabalho Social com Grupos direcionada para os idosos. Sendo assegurado em cada Realização
desenvolvida, os princípios e características amplamente expressos nos documentos normativos e
referenciais do Sesc, como as Diretrizes do Quinquênio 2016-2020, Referencial Programático do Sesc
e Diretrizes Gerais de Ações do Sesc.
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A Assistência as ações desenvolvidas buscam contribuir para construção e o fortalecimento de vínculos
comunitários e formação de grupos sociais, estimulando o protagonismo social e a responsabilidade
socioambiental, e colaborando para a melhoria das relações e condições de vida da população por
meio de variadas formas de participação e integração social.
O programa tem o papel e o compromisso de atuar com o propósito de favorecer a inclusão social por
meio de suas Atividades, desenvolvendo projetos alinhados com estímulo ao protagonismo social,
divulgando direitos sociais e facilitando o entendimento e estratégias de forma a melhor
instrumentalizar as pessoas a exercerem seus papéis enquanto atores sociais.
Público a que se
destinou

Projeto(s)
Relacionado(s)

Atividade
Programática

Público em geral

Trabalho Social
com Grupos

Trabalho
Social de
Idosos

Desenvolvimento
Comunitário

Núcleos
Comunitários

Dados quantitativos
Realizado em
Variável
2019
558
Clientes

30
Público em geral

Público em geral

Distribuição de
Gêneros
Alimentícios

Redes

244.608

Clientes

Distribuição
(KG)

Dados Qualitativos
Realizado Variável
2019
100%
Número

100%

Número

Pessoas
Cadastradas
90%

Obs: O projeto Mesa Brasil foi realizado com apoio financeiro do Departamento Nacional e está relacionado
a Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social.

O Programa Assistência no ano de 2019 realizou 124 das 166 ações previstas, correspondendo ao
cumprimento de 73% das ações previstas nas Atividades Desenvolvimento Comunitário, Segurança
Alimentar e Apoio Social por meio de ações programadas e executadas nas Unidades Centro Cultural
e Desportivo, Sesc Senador Guiomard e Sesc Cruzeiro do Sul.
Em 2019 a Atividade Desenvolvimento Comunitário atendeu 30 pessoas por intermédio de 02 núcleos
comunitários formados na cidade de Rio Branco, capital. Por meio do Projeto Redes Comunitárias a
Atividade atendeu 70 clientes em cursos diversos que geraram frequência de 720; 03 campanhas que
tiveram o objetivo de levar informações fundamentais para o campo da assistência; realizou 13
palestras que tiveram 206 participantes que faziam parte dos grupos comunitários criados pelo
Regional, executou 14 reuniões que tiveram 206 participantes e 09 rodas de conversas com 154
participantes.
Destaca-se neste Programa o Projeto Mesa Brasil pelo caráter educativo e social, no combate à fome
e ao desperdício de alimentos com atuação nas entidades de interesse social, localizadas nas regiões
periféricas da cidade de Rio Branco atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Este
projeto está vinculado a Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social e em 2019 atendeu 5.216
pessoas cadastradas, distribuiu 244.608 kg de alimentos; distribuição de 4.685 produtos de higiene
pessoal para 1.688 pessoas beneficiadas; e 1.762 produtos de limpeza que beneficiaram 4.476 pessoas.
A Atividade Trabalho Social com Grupos teve continuidade de suas ações no ano de 2019 por meio das
Realizações Reunião, Curso, Palestra, Encontro e Campanha. Foram planejados 03 grupos de idosos
com 600 integrantes e realizou 100% em relação ao número e 558 integrantes atingindo 93% do
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previsto. A realização campanha obteve 113 participantes; as reuniões tiveram 6.203 participantes
durante o ano; os cursos tiveram 500 inscritos e realizaram 5.844 frequências, as palestras obtiveram
3.898 públicos e os encontros obtiveram 81 participantes.
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Percentual da
Execução
Orçamentária
no Programa

Nível de
Subsídio no
Programa

Percentual de
inscrição dos
trabalhadores
do comércio de
bens, serviços
e turismo e
seus
dependentes
nas ações do
Programa

Fonte da informação

Parâmetro de
Avaliação

Valor
Avaliação
calculado

(Total das
Despesas
realizadas no
Programa / Total
das Despesas
orçadas no
Programa) x 100

(3.374.001,83/3.862.092,00)
X 100

Entre 110% e 90% Adequado
Entre 119% e 111% e
entre 89% e 70% Atenção
Maior que 119% e
menor que 70% Inadequado

[(Despesas
Correntes do
Programa –
Receitas de
Serviços do
Programa) /
Despesas
Correntes do
Programa] x 100
[Nº de inscrições
de trabalhadores
do comércio de
bens, serviços e
turismo e seus
dependentes
(beneficiários) nas
ações / Total de
inscritos nas
ações] x 100

[(3.852.517,17 –
154.039,41) / 3.852.517,17]
X 100

Maior que 75% Adequado
Entre 75% e 46% Atenção
Menor que 45% Inadequado

87%

●

96%

●

5%

●

[255/5.137] X 100

Análise dos indicadores 2019 e 2018

Maior que 50% Adequado
Entre 40% e 49% Atenção
Menor que 40% Inadequado

2018
Previsto

2019

Realizado

Previsto

2020

Realizado

Previsto

Percentual da Execução Orçamentária

90%

78%

90%

87%

90%

Nível de Subsídio no Programa

98%

99%

98%

96%

98%

Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa

20%

6%

20%

5%

10%

■ Conforme planejado

■ Merece atenção

■ Desconforme

Obs.: Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as
despesas correntes do Programa Administração entre o Programas finalísticos

Avaliação do resultado
Conforme o indicador de percentual da execução orçamentária o Programa Assistência obteve 87% o
que indica que o Departamento Regional deve ficar mais atento e propor estratégias de gestão que
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possam elevar os resultados. O Programa, por suas características e especificidades, atua fortemente
com articulação interinstitucional por meio de parcerias consolidadas, que auxiliam e prestam ações
junto ao Sesc Acre, o que contribui significativamente na redução de contratação de pessoas físicas e
jurídicas para prestação de serviços nas Atividades/Realizações.
E o indicador relativo ao nível de subsídio o Regional obteve desempenho de 96% o que significa que
o Regional vai continuar envidando esforços para continuidade do resultado positivo, considerando
que o Regional cobra taxas muito acessíveis para ingresso nos grupos sociais de idosos
Em relação ao indicador percentual de inscrição de trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo e seus dependentes nas ações do Sesc o resultado foi de 5%, o que gera um resultado
desconforme. Este resultado persiste em decorrência de elevada participação de público em geral nas
Atividades Desenvolvimento Comunitário e Trabalho Social com Grupos, respectivamente.

Ações para melhoria de desempenho
Para 2020 o Regional pretende sensibilizar a área técnica quanto aos indicadores de participação de
trabalhadores do comércio e seus dependentes nas ações do Sesc, redirecionando sua programação
ao público preferencial por meio de ações de divulgação institucional e ações mais próximas e efetivas
junto ás empresas do comércio nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Plácido
de Castro e Brasiléia.
No que tange ao indicador de percentual da execução orçamentária torna-se necessária o
acompanhamento sistemático do orçamento previsto às Atividades, no sentido de garantir mais
qualidade nos serviços e resultados com maior eficiência, o que gerará impacto na vida das pessoas
atendidas nos grupos formados.

3.2. Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi instituído a partir da necessidade verificada
pelo Governo Federal em ampliar os investimentos na instrução de trabalhadores. Desta forma, ficou
acordado que o Sesc gerenciaria seus recursos em prol desta iniciativa aplicando 33,33% de sua Receita
Compulsória Líquida, sendo metade deste percentual para oferta de Gratuidade, visando oferecer à
clientela de menor renda acesso à educação formal e ações educativas, conforme o Protocolo de
Compromisso assumido entre Ministérios governamentais, CNC, Sesc e Senac em julho de 2008.
À vista disso, foi promulgado em 5 de novembro de 2008 o Decreto nº 6.632, que determinou a criação
das normas de oferta de gratuidade, com a obrigatoriedade de aplicação a partir de 2009. Em 30 de
dezembro de 2008 o Sesc aprovou as Normas Gerais para Aplicação do PCG, por meio da Resolução
Sesc nº 1.166/2008.
Diante da necessidade de aperfeiçoamento das Normas Gerais do PCG, foi aprovada a Resolução Sesc
1.389/2018 que atualizou o documento, cuja aplicação iniciou-se em 2019.
Quanto ao público, o PCG destina-se:
•
Prioritariamente aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus
dependentes, e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda.
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•

Público em geral, de acordo com a oferta de serviços.

Sendo que a gratuidade deve beneficiar os clientes com renda bruta familiar de até três salários
mínimos nacionais, sendo essa condição autodeclarada para as atividades elegíveis e que requerem
inscrições.
No Sesc Acre, o Programa de Comprometimento e Gratuidade tem contribuído na formação das
pessoas há 11 anos. Somente no ano de 2019, ofertou a gratuidade nas Atividades de Educação Infantil
e Ensino Fundamental, respectivamente, dando condições de ensino de qualidade para 188 (cento e
oitenta e oito) crianças, em sua maioria dependentes de trabalhadores do comércio, foram
beneficiados com a gratuidade, em que seus familiares obrigatoriamente devem ter renda bruta de
até 03 (três) salários mínimos nacionais, sendo essa condição autodeclarada para as atividades
elegíveis e que requerem inscrições.
O Regional Acre não tem medido esforços para o cumprimento das determinações estabelecidas no
Protocolo, realizando as determinações obrigatórias estabelecidas, especialmente no cumprimento da
realização da aplicação de recursos, considerando que o Programa de Comprometimento e Gratuidade
prima pelos princípios da excelência, inclusão, transparência e que seus beneficiários diretos possam
ter mais qualidade vida, autonomia e bem estar.
Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade

Quadro 1 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida

APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA
RECEITA COMPULSÓRIA
(-) COMISSÃO PARA A RFB
SUBTOTAL
(-) CONTRIBUIÇÃO A CNC
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA
VALOR DESTINADO AO PCG (33,33%)
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS
DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos Quadros A)
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B)

PREVISTA (R$)
8.338.780,00
166.776,00

REALIZADA (R$)
8.629.112,40
172.582,26

8.172.004,00
245.160,00
7.926.844,00
2.642.017,11
1.321.008,56

8.456.530,14
253.695,92
8.202.834,22
2.734.004,65
1.367.002,32

10.152.000,00
2.942.400,00

8.694.255,60
2.613.553,04
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Programa

Quadro 2 – Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2019

Atividade

Modalidade

Realização

Nº de
Inscrições
(Clientes)

Frequência / Clientes /
Público / Participantes
Previstos

Realizados

Valores (R$)
Previstos

Realizados

Pré-escola

155

108.000

104.803

1.944.000,00

2.239.190,07

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Anos Iniciais
Anos Letivos

525
-

410.400
-

385.432
-

8.208.000,00
-

6.455.065,53
-

Educação de Jovens
e Adultos
Educação
Complementar

Alfabetização

-

-

-

-

-

Curso
Oficina
Palestra
Curso

-

-

-

-

-

Oficina
Oficina

-

-

-

-

-

Palestra
Curso

-

-

-

-

-

Oficina

-

-

-

-

EDUCAÇÃO

Educação Infantil

Acompanhamento
Pedagógico
Complementação
Curricular
Aperfeiçoamento
Especializado

Cursos de
Valorização Social
Educação em
Ciências e
Humanidade

Meio Ambiente

Exposição
Oficina
Palestra
Visita Mediada
Total Programa Educação
Total Geral do Quadro A

-

-

680

518.400

490.235

10.152.000,00

-

8.694.255,60

680

518.400

490.235

10.152.000,00

8.694.255,60

Obs.: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.
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EDUCAÇÃO

Programa

Quadro 3 – Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no exercício de 2019

Atividade

Modalidade

Realização

Educação Infantil

Pré-escola

Ensino
Fundamental

Anos Iniciais

Ensino Médio

Anos Letivos

Educação de
Jovens e Adultos

Alfabetização

Educação
Complementar

Acompanhamento
Pedagógico
Aperfeiçoamento
Especializado

Cursos de
Valorização Social
Educação em
Ciências e
Humanidade

Meio Ambiente

Nº de
Inscrições
(Clientes)

Frequência / Clientes /
Público / Participantes
Previstos

Realizados

Valores (R$)
Previstos

Realizados

24

16.800

16.168

302.400,00

345.440,73

164

132.000

122.315

2.640.000,00

2.268.112,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficina

-

Exposição
Oficina
Palestra

-

-

138.483

-

-

Curso
Oficina
Palestra
Curso

Total Programa Educação

188

148.800

2.942.400,00

-

2.613.553,04

Total Geral do Quadro B
Obs.: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG.
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O PCG converge os princípios do Sesc de oferecer educação e qualidade de vida a baixos custos. A
seguir, são apresentados e avaliados os resultados dos indicadores gerenciais do PCG no exercício
2019.
Indicador 1: Indicador de Inserção do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus
Dependentes e Alunos ou Egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na
Gratuidade (ITC)
Descrição do indicador

Objetivo

Análise da representatividade da
participação da clientela
preferencial do PCG na
Gratuidade.

Mensurar a participação dos
trabalhadores do comércio de
bens, serviços e turismo (TC),
seus dependentes e de alunos ou
egressos de Escolas Públicas,
todos em condição de baixa
renda, na Gratuidade.

Justificativa
Necessidade de identificar a
representatividade da
participação da clientela
preferencial do PCG nas
Atividades realizadas na
Gratuidade, visando atender
ao Art.17, alínea “u” do
Decreto nº 6.632/2008.

Metas/Resultados
Meta

2019
Resultado

Acima de 60%

100

Fórmula:

188/188*100 = 100%

Fonte das informações:

SGP, SCA

Farol

O resultado do indicador demonstra a efetiva participação da clientela preferencial no Programa, pois
100% dos beneficiários se tratam de dependentes de trabalhador do comércio e/ou egressos de escolas
públicas.
Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA)
Descrição do indicador
Verificação do volume de alunos
que não concluem os cursos
oferecidos por motivo de
afastamento ou desistência sem
justificativa.

Objetivo
Mensurar o volume
(percentual) de clientes
afastados sem justificativa ou
desistência justificada

Justificativa
Necessidade de identificar o
índice de evasão e analisar as
possíveis causas a fim de buscar
formas de redução.

Metas/Resultados
2019
Resultado

Meta
Abaixo de 15% de evasão

Farol

1,59%

Fórmula:

3/188 *100 = 1,59%

Fonte das informações:

SGP

Considerando a característica das Atividades ao qual destinamos o Programa o índice de evasão é bem
abaixo da meta, e esse resultado positivo vem sendo registrado ano a ano.
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Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG (PAP)
Descrição do indicador
Cumprimento do percentual da
Receita Compulsória Líquida
estabelecido para o PCG.

Objetivo
Verificar o atingimento da meta
financeira estabelecida por
meio do Decreto nº 6.632, de
5/11/2008.

Justificativa
Necessidade de analisar se a
meta percentual da Receita
Compulsória Líquida
estabelecida para aplicação no
Programa de
Comprometimento e
Gratuidade (PCG) está sendo
atingida.

Metas/Resultados
2019
Resultado

Meta
33,33% da Receita Contribuição
Compulsória Líquida

Fórmula:
Fonte das informações:

Farol

100,75%
8.694.255,60/8.629.112,40*100 = 100,75%
SGF

O resultado do indicador demonstra a efetiva aplicação dos recursos conforme orienta o Decreto nº
6.632, de 5/11/2008.
Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG)
Descrição do indicador
Cumprimento do percentual da
Receita Compulsória Líquida
estabelecido para a Gratuidade,
ou seja, metade dos 33,33% da
meta do PCG (16,67%).

Objetivo
Verificar o atingimento da meta
financeira estabelecida por
meio do Decreto nº 6.632, de
5/11/2008.

Justificativa
Necessidade de analisar se a
meta percentual da Receita
Compulsória Líquida
estabelecida para aplicação na
oferta de Gratuidade do PCG
está sendo atingida.

Metas/Resultados
2019
Resultado

Meta

16,67% da Receita Contribuição
Compulsória Líquida

Farol

30,28%

Fórmula:

2.613.553,01/8.629.112,40*100 = 30,28%

Fonte das informações:

SGF

O resultado do indicador demonstra a efetiva aplicação dos recursos conforme orienta o Decreto nº
6.632, de 5/11/2008. Demonstrada através do resultado acima da meta proposta.
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Indicador 5: Percentual de Evolução de Inscrições na Gratuidade (PEG)
Descrição do indicador
Análise da evolução do
percentual de realização das
inscrições previstas na
Gratuidade.

Objetivo

Justificativa

Demonstrar o comportamento
quanto a oferta e a adesão de
beneficiários da Gratuidade em
Atividades com inscrições.

Necessidade de identificar
alterações na oferta de ações
ou na demanda de beneficiários
da Gratuidade.

Metas/Resultados
Meta

2019
Resultado

Acima de 80%

109,30%

Fórmula:

188/172 *100 = 109,30%

Fonte das informações:

SGP

Farol

Considerando que ofertamos as ações do DR nas Atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental,
registramos uma adesão muito positiva ano após anos, pois a procura por vagas é sempre superior a
quantidade ofertada.
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3.3. Resultados da Estratégia de Atuação
O Departamento Regional do Acre tem buscado fortalecer seu campo de atuação por meio de
estratégias que, cumpridas e alcançadas à risca, potencializam o papel do Sesc na promoção de
serviços sociais aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e
comunidade em geral.
Com implantação do Plano Estratégico próprio a ser implementado em 2020, o Regional tem baseado
seu planejamento através do Plano Estratégico do Sesc Nacional 2017-2020, que propõe perspectivas
organizacionais, temas estratégicos, metas, indicadores, estratégias e ações estratégicas que vão
garantir a eficácia, eficiência dos resultados, além de melhoria da governança da gestão que,
conjugados os esforços, deve atentar-se para a efetivação da afirmação institucional – foco prioritário
- como reflexo do reconhecimento, pelos diversos públicos, dos propósitos socioeducativos da
Entidade, contributivos para a qualidade de vida de sua clientela e para uma sociedade mais justa.

3.3.1. Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional
3.3.1.1.

Ampliar as ações de comunicação institucional

Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Proporcionar coesão na
comunicação institucional
e de suas ações, deixando
claro o posicionamento do
Sesc como uma instituição
de natureza privada com
foco no desenvolvimento
social.

Elaborar Plano Nacional de
Comunicação

Reforçar na sua
comunicação, o
posicionamento
sobre a natureza
privada da
Instituição

Gerência de
Divulgação e
Promoção
Institucional

Difundir conteúdos
socioeducativos

Indicador
Descrição do indicador: % de investimento em comunicação
Fórmula de cálculo: (Despesas na Atividade 901/Receitas Correntes) X 100
Fonte do indicador: SGF

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

3,0%

0,77%

3,2%

0,32%

3,5%

O Regional teve um desempenho de 0,77% em relação a meta de 2018 atingindo 26% em relação ao
previsto, e no ano de 2019 o resultado foi de 0,32% em relação a meta de 3,2%, ou seja, realizou 10%
da meta planejada.
Estes desempenhos do Regional Acre frente aos percentuais de metas de 2018 e 2019, cujos resultados
estão abaixo do previsto, encontram-se respaldados na opção da gestão de priorizar as ações de
comunicação institucional por meio de redes sociais, além de ter efetivado parcerias com a TV Acre e
demais sites para divulgação das ações realizadas pelo Regional, e ainda mais, o fato da Administração
Regional ter construído estúdios de TV e rádio amplamente moderno e com equipamentos de última
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geração, além da contratação de profissionais, para produção e veiculação dos trabalhos que o Sesc
realiza.
Para 2020 a meta é de 3,5% e isso implica em esforços das áreas estratégicas que o Regional deve
priorizar para que a meta seja alcançada, e assim, garantindo o cumprimento do objetivo e
consequentemente, o alcance da missão do Sesc.

3.3.2. Tema: Acolhimento e Relacionamento
3.3.2.1. Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de
bens, serviços e turismo e seus dependentes
Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Este objetivo reafirma a
importância de se ter foco
no público prioritário,
para o qual o Sesc foi
criado – Trabalhadores do
Comércio de bens,
serviços e turismo e seus
dependentes.

Desenvolver Política de
Acesso para os trabalhadores
do comércio de bens,
serviços e turismo e seus
dependentes

Desenvolver
metodologia e
instrumento de
coleta de dados para
registro de
participação para
aquelas Realizações
que não possuem
estratificação por
categoria

Definir e implantar ações
para adesão dos
trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações
do Sesc

DPS/DR/ATP

Indicador
Descrição do indicador: % de inscrição dos trabalhadores do comércio e seus dependentes nas ações do Sesc
Fórmula de cálculo: (Nº de inscrição de trabalhador do comércio e seus dependentes)/(Nº total de inscritos nas ações)
X 100
Fonte do indicador: SGP

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

70%

78%

75%

78%

88%

O desempenho do Sesc no ano de 2018 foi positivo, pois atingiu 78% do previsto que era de 70%, e
ano de 2019 obteve o desempenho de 78% em relação a meta de 75%, o que demonstra que o Regional
priorizou suas ações efetivas junto à sua clientela preferencial. As Atividades de Nutrição, Saúde Bucal,
Cuidado Terapêutico, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Desenvolvimento Físico- Esportivo
registraram números significativos de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo e seus dependentes.
Outro fator que contribuiu sobremaneira foi a efetivação das Normas Gerais para Habilitação no Sesc
que ampliou as condições e possibilidades de pessoas passíveis a usufruir as ações da Entidade.
Para o ano de 2020 o Departamento Regional se compromete a atingir a meta de 88% de participação
efetiva dos trabalhadores do comércio e seus dependentes nas ações programadas, principalmente
buscar estratégias que incentivem a participação do público preferencial nas ações do Sesc nos
municípios de Senador Guiomard, Brasiléia, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul, e ainda concentrar
esforços para maior participação deste público nos programas Assistência e Cultura.
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3.3.3. Tema: Desenvolvimento Humano e Organizacional
3.3.3.1. Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das
pessoas
Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Este objetivo reafirma o
compromisso do Sesc em
relação ao seu capital
humano com bem
intangível mais
importante, por meio de
investimentos na
formação do quadro e
ambiente propício
favorável as relações
interpessoais.

Elaborar Política Nacional de
Valorização e
Desenvolvimento de Pessoas

Implantar Plano
Nacional de
Formação e Pesquisa
do Sesc

Garantir o entendimento do
propósito da ação educativa
do Sesc por todos os
servidores

DR/ATP/DAF/GERH

Incentivar iniciativas
locais para
valorização e
desenvolvimento de
pessoas

Indicador
Descrição do indicador: Índice de Turnover (rotatividade)
Fórmula de cálculo: (admitidos + demitidos) / 2 / total de funcionários no período de referência
Fonte do indicador: GERH

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

28%

14%

25%

16%

22%

Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Este objetivo reafirma o
compromisso do Sesc em
relação ao seu capital
humano com bem
intangível mais
importante, por meio de
investimentos na
formação do quadro e
ambiente propício
favorável as relações
interpessoais.

Elaborar Política Nacional de
Valorização e
Desenvolvimento de Pessoas

Implantar Plano
Nacional de
Formação e Pesquisa
do Sesc

Garantir o entendimento do
propósito da ação educativa
do Sesc por todos os
servidores

DR/ATP/DAF/GERH

Incentivar iniciativas
locais para
valorização e
desenvolvimento de
pessoas.
Garantir o
alinhamento do
Plano Nacional de
Formação aos
princípios da ação
educativa do Sesc
Validar as diferentes
dimensões da
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estrutura da politica
nacional de
valorização e
desenvolvimento de
pessoas

Indicador
Descrição do indicador: % de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional
Fórmula de cálculo: (total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional/ total de pessoas) X
100
Fonte do indicador: GERH

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

-

28%

-

26%

-

Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Este objetivo reafirma o
compromisso do Sesc em
relação ao seu capital
humano com bem
intangível mais
importante, por meio de
investimentos na
formação do quadro e
ambiente propício
favorável as relações
interpessoais.

Elaborar Política Nacional de
Valorização e
Desenvolvimento de Pessoas

Implantar Plano
Nacional de
Formação e Pesquisa
do Sesc

Garantir o entendimento do
propósito da ação educativa
do Sesc por todos os
servidores

DR/ATP/DAF/GERH

Incentivar iniciativas
locais para
valorização e
desenvolvimento de
pessoas
Garantir o
alinhamento do
Plano Nacional de
Formação aos
princípios da ação
educativa do Sesc
Validar as diferentes
dimensões da
estrutura da politica
nacional de
valorização e
desenvolvimento de
pessoas

Indicador
Descrição do indicador: % de investimentos em desenvolvimento de pessoas
Fórmula de cálculo: (Despesas na atividade 908* /Receitas correntes) X 100
Fonte do indicador: ATP

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

1,1%

0,06%

1,2%

0,1%

1,2%

47

Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Manter espaços
adequados, de acordo
com a legislação vigente,
que promovam a
segurança e o bem-estar,
são desafios que a
instituição deve priorizar,
como forma de valorizar
as pessoas que ali
trabalham e são
atendidas, bem como
manter as instalações e a
infraestrutura necessárias
para o desenvolvimento
de ações com qualidade e
que permitam o resultado
planejado.

Adequar a infraestrutura as
necessidades
socioambientais para o
desenvolvimento das ações
do Sesc

Mapear ambientes
levando em
consideração
critérios
ergonômicos,
segurança do
trabalho,
acessibilidade e
sustentabilidade;

Executar o Plano Nacional de
Investimentos

DR/ATP/DAF/GEMOB

Desenvolver projetos
de arquitetura
levando em
consideração a
territorialidade, a
concepção finalística
e cultura
organizacional.

Indicador
Descrição do indicador: % de investimentos em infraestrutura realizados
Fórmula de cálculo: (Despesas de investimento /Receitas totais) X 100
Fonte do indicador: ATP/GEMOB/GECON

Metas/Resultados
2018

Meta Anual

2019

Resultado

16,7%

Meta Anual

2020

Resultado

Meta Estratégica

16,85

17%

Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Investir em soluções
eficazes e aderentes aos
processos internos e ações
finalísticas, com foco na
dinamização das rotinas,
para que se desenvolvam,
implantem e melhorem os
sistemas, assegurando o
acesso rápido e fácil pelos
usuários e a
confidencialidade e a
integridade da
informação.

Elaborar Politica Nacional de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

Adotar soluções
integradas

Aperfeiçoamento da
Governança da Tecnologia da
Informação e Comunicação

DR/ATP/DAF/GETIC

Sistematizar soluções
que garantam a
governança e
segurança
institucional
Incorporar soluções
tecnológicas no
atendimento e na
prestação de
conhecimento

Indicador
Descrição do indicador: % de recursos financeiros em tecnologia da informação e comunicação
Fórmula de cálculo: (Total de recursos financeiros na Atividade 6.4/total de receitas correntes) X 100
Fonte do indicador: ATP/GETIC/GECON

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

2,2%

3,15%

2,6%

3,67%

3,0%
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O Sesc Acre tem conseguido obter desempenho bastante satisfatório no que refere aos índices de
turnover, considerando que em 2018 a meta era de 28% e tivemos o resultado em 14% e em 2019 a
meta era de 25 e obtivemos 16%. Isso demonstra que o Regional tem se comprometido a gerenciar
políticas de valorização e desenvolvimento de seus recursos humanos.
Em 2020 a meta é de 22% e o Regional Acre pretende atuar na linha de valorização de seus recursos
humanos, e aperfeiçoar e redimensionar a operacionalização do Plano Nacional de Valorização e
Desenvolvimento de Pessoas, para que ele possa ser instrumento teórico-prático na condução das
políticas de recursos humanos, e consequentemente, reduzir ainda mais o índice de rotatividade de
pessoas.
Em relação ao indicador de percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento
profissional, o Regional tem tido esforços significativos apesar dos resultados não contemplarem todos
os servidores do Departamento Regional. O ano de 2018 obtivemos 14% de realização da meta que
era de 28%, e no ano de 2019 atingimos 16% da meta de 25%.
É importante ressaltar que o número de pessoas capacitadas no Regional é bem mais significativo do
que os 16%, mas é que a contabilização somente é feita apenas para o servidor que participou de ação
formativa, independente de quantas vezes o mesmo tenha participado de outras ações.
Em se tratando do indicador de percentual de despesas na Atividade 908 o Regional precisa ampliar
seus investimentos, apesar de que em 2019 o investimento nas despesas de formação e
desenvolvimento de pessoas foi de 67% a mais do que o valor investido em 2018. Para 2020 o Regional
pretende ampliar suas despesas de investimentos em formação das equipes.
O percentual de despesas em investimentos em 2019 apresentou um resultado de 17% a mais do que
em relação ao ano de 2018. Apesar do crescimento na análise comparativa entre os anos, o Regional
tem mostrado desempenho abaixo das metas planejadas, o que demonstra que o Regional precisa
melhorar mais este resultado, inclusive, reorganizando seus processos internos. Entretanto, os
processos licitatórios realizados pela Administração precisam ser aperfeiçoados no sentido de garantir
mais celeridade e atentar ao planejamento das equipes de gestão.
Com relação ao indicador que trata do percentual de recursos financeiros na Atividade 6.4, o Regional
obteve o resultado de 3,15% no ano de 2018, atingindo 43% a mais do que o previsto. Já no ano de
2019, o regional apresentou evolução em relação a 2019 e realizou 17% a do que em 2018 e realizou
141% em relação a meta prevista para o exercício.

3.3.4. Tema: Crescimento Equilibrado
3.3.4.1. Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento
da Instituição em longo prazo
Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Garantir foco na
sustentabilidade para
assegurar recursos que
apoie as operações e as
estratégias, quantifiquem,
tratem e monitorem os
riscos mais significativos

Aprimorar a gestão financeira

Implantar Plano
Nacional de
Formação e Pesquisa
do Sesc

Elaborar Política de Subsídios

DR/ATP/DAF

Incentivar iniciativas
locais para
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que podem afetar a
instituição.

valorização e
desenvolvimento de
pessoas

Indicador
Descrição do indicador: Índice de Comprometimento da Receita Corrente
Fórmula de cálculo: Total das despesas correntes / Total das Receitas Correntes
Fonte do indicador: ATP

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

0,9 a 1

0,8

0,9 a 1

0,9

0,9 a 1

Descrição geral

Estratégias

Principais
Ações/projetos/processos/produtos
realizados em 2019

Garantir foco na
sustentabilidade para
assegurar recursos que
apoie as operações e as
estratégias, quantifiquem,
tratem e monitorem os
riscos mais significativos
que podem afetar a
instituição.

Aprimorar a gestão financeira

Implantar Plano
Nacional de
Formação e Pesquisa
do Sesc

Elaborar Política de Subsídios

DR/ATP/DAF

Incentivar iniciativas
locais para
valorização e
desenvolvimento de
pessoas
Aperfeiçoar gestão de
custos com foco na
otimização de
recursos de acordo
com as normas
institucionais
Projetar crescimento
das despesas com
base no
comportamento da
receita de
contribuição e das
demanda sociais

Indicador
Descrição do indicador: % de participação da Receitas de Serviços
Fórmula de cálculo: (Receitas de Serviços/Despesas Corrente) X 100
Fonte do indicador: ATP

Metas/Resultados
2018

2019

2020

Meta Anual

Resultado

Meta Anual

Resultado

Meta Estratégica

15%

23%

15%

23%

15%

Em relação ao índice do comprometimento da Receita Corrente, tanto em 2018 quanto 2019, o
Regional apresentou desempenho dentro do parâmetro das metas propostas. Neste sentido, o Sesc
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Acre continuará concentrando mais esforços no intuito de garantir que o desempenho neste indicador
continue dentro dos valores de metas estabelecidos, afim de não comprometer o orçamento e,
consequentemente, garantir o planejamento para 2020 com mais qualidade, excelência e inovação.
Em se tratando do índice que se refere a receita de serviços, o Regional ultrapassou as metas previstas
para os exercícios de 2018 e 2019, atingindo o resultado de 23% para ambos os anos analisados.
Considerando que o Regional precisa atentar-se para Diretriz do Quinquênio 2016-2020 que preconiza
um equilíbrio entre receitas e despesas, e ainda mais, ancorado nos documentos normativos e
institucionais do Sesc como as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, Legislação do Sesc e do Plano
Estratégico do Sesc 2017-2020 que enfatizam a importância de se praticar preços subsidiados nas
ações e serviços que a Entidade promove, e considerando ainda, ser o trabalhador do comércio de
baixa renda o cliente preferencial do Sesc, é necessário que o Regional repense e reformule
determinados valores praticados nos serviços, afim de não subverter a lógica de que o Sesc não visa
somente, única e exclusivamente, os fins lucrativos.

3.4.Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico do Sesc Acre elaborado em 2019, com horizonte delimitado para o período
2020-2024, representa um avanço em relação aos exercícios anteriores. Para os próximos anos,
previmos a realização das etapas de monitoramento, avaliação permanentemente, realinhamento de
objetivos, metas e indicadores estabelecidos de acordo com as necessidades dos processos
organizacionais do Regional, e face às mudanças nos cenários internos e externos. O PES 2017-2020
do Sesc Nacional tem sido referência para a Administração Regional no ano de 2019, pois o documento
promove a coesão por meio do reforço da unidade finalística e do aperfeiçoamento contínuo da
gestão, baseado na priorização dos temas estratégicos de maior relevância e que são acompanhados
trimestralmente pelo Regional.

3.4.1. Panorama Geral
ID

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta do
Indicador

Resultado 1º
semestre

Resultado 2º
semestre

2

%
investimento
em
comunicação
% inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços
e turismo e seus dependentes
nas ações do Sesc
Índice
de
Turnover
(rotatividade)
% de pessoas que participaram
de ações de desenvolvimento
profissional
% de investimentos em
desenvolvimento de pessoas

(Despesas na Atividade 901/Receitas
Correntes)x100
(Nº inscrições de trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes (beneficiários)/Nº
total de inscritos nas ações)x100
(Admitidos+Demitidos)/2/Total
de
Funcionários no período de referência
(Total de pessoas que participaram de
ações
de
desenvolvimento
profissional/total de pessoas)x100
(Despesas na Atividade 908/Receitas
Correntes)x100

3,2%

0,26%

0,30%

75%

-

78%

25%

6,58%

4,07%

-

5,0%

26,25%

1,2%

0,05%

0,19%

% de investimentos em
infraestrutura realizados
% de recursos financeiros em
tecnologia da informação e
comunicação
Índice de comprometimento
da receita corrente
% de participação da Receita
de Serviços

(Despesas de investimento/Receitas
Totais)x100
(Total de recursos financeiros na
Atividade 6.4/Total de receitas
correntes)x100
Total das Despesas Correntes/Total das
Receitas Correntes
(Receita
de
serviços/Despesas
Correntes)x100

16,85%

3,83%

3.52%

0,33%

0,27%

0,90 a 1

0,939

0,008

15%

18,87%

22,49%

4
9

10

11
12
13

14
15

2,6%
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Conforme os indicadores acima os resultados mostram que o Regional, apesar dos esforços
empreendidos, apresenta resultado abaixo da meta do indicador no que tange a % de investimentos
em comunicação, considerando que as ações de divulgação, promoção e marketing são realizadas por
meio das mídias digitais espontâneas e gratuitas. Outro fator que corrobora para este resultado foi a
construção de estúdio para veicular programação e ações diversas que são realizadas pelo Sesc; em
relação a inscrição de trabalhadores do comércio e seus dependentes nas ações do Regional, o
resultado foi de 78%, ou seja, 4% a mais da meta prevista, o que demonstra o comprometimento do
Sesc Acre em focar suas ações e serviços ao seu público preferencial.
O índice de turnover apresentou resultado positivo com base na meta proposta, o que reflete na
assertividade nos processos seletivos, além da valorização dos recursos humanos como política de
desenvolvimento profissional e clima organizacional favorável para o desempenho de funções. No que
tange a % de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional, o resultado do
Regional foi de 425% a mais em relação ao resultado do 1º semestre. Este resultado foi em detrimento
de várias iniciativas de capacitação nas áreas tático-operacional e tático-gerencial do Sesc Acre. Em
relação a % de investimentos em ações de desenvolvimento profissional o resultado foi de 26% em
relação a meta de indicador prevista.
Os resultados dos indicadores % de investimentos em infraestrutura e % de recursos financeiros em
tecnologia da informação e comunicação apresentaram resultados abaixo do esperado, tais resultados
foram por conta dos processos licitatórios não terem sidos concluídos em tempo hábil.
Os índices de comprometimento da receita obteve desempenho dentro da meta de referência, e o
índice de participação da receita de serviços obteve resultado de 176% além da meta prevista, o que
impõe ao Regional a necessidade de rever os valores praticados em seus serviços.

3.4.2. Metodologia da Formulação, Implantação, Avaliação e Revisão do
Planejamento Estratégico
O Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, que é resultado dos esforços empreendidos pelos
Departamentos Nacional e Regionais, visa fortalecer a missão institucional das Administrações
Regionais. Tanto o Departamento Nacional quanto os Departamentos Regionais acompanharam o
plano e apontaram desafios que tendem a ser efetivos nos próximos ciclos de planejamento.
O Grupo de Trabalho (DN e DD.RR) realizou análises não apenas de caráter imediato, mas apontou
correlações que evidenciaram a complexidade de termas abordados e que demandarão continuidade
no processo de gestão dos Regionais. Para o plano estratégico do Regional a ser implementado em
2020, o processo será de forma participativa e colaborativa entre as equipes gestoras e cargos
estratégicos, em que o acompanhamento e avaliação do documento possibilitam uma reflexão,
indicando possíveis caminhos para lidar com os desafios neste ciclo inicial de implantação.
O Regional pretende revisar seu planejamento estratégico a cada 02 (dois) anos após o início de
implantação, realinhando a matriz SWOT e todos os demais elementos que compõem o documento.

3.4.3. Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
O Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 revisou sua matriz SWOT que resultou na redefinição de
posicionamento estratégico, a partir do monitoramento dos cenários externo e interno, aos quais
poderão indicar a continuidade ou a mudança de estratégicas. O posicionamento do PES apontava
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para a combinação Crescimento (WO) e Desenvolvimento (SO), e após o resultado das análises,
apontou-se para redirecionamento estratégico alinhado à postura de Manutenção (ST) para o ano
2019.
Este novo posicionamento apontou para cinco Objetivos Estratégicos com maior destaque, sendo eles:
Fortalecer o reconhecimento do Sesc como instituição social e caráter privado; Ampliar as ações de
Comunicação Institucional; Melhorar a prestação e a qualidade dos serviços; Potencializar soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro para o
desenvolvimento da Instituição em longo prazo. Estes objetivos estabeleceram indicadores como, %
de reconhecimento pelos públicos de interesse; % de investimentos em comunicação; grau de
satisfação dos clientes nos serviços; % de recursos financeiros em tecnologia da informação e
comunicação; índice de comprometimento da receita corrente e % de participação da Receita de
Serviços. O Regional ainda acompanha os indicadores de % de pessoas que participaram de ações de
desenvolvimento profissional, % de investimentos em desenvolvimento de pessoas, % de
investimentos em infraestrutura realizados; índice de turnover e % de inscrição dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc.
Estes indicadores garantiram o Regional a acompanhar a efetividade de seu desempenho, permitindo
que as tomadas de decisões fossem implementadas de modo a garantir a eficácia e eficiência de
resultados da gestão.

3.4.4. Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e
periodicidade
Além das revisões explicitadas no item 3.4.3 no que tange ao posicionamento da Matriz SWOT que
assumia as posturas de Crescimento e Desenvolvimento e definindo-a para postura de Manutenção,
houve também reformulação de objetivos estratégicos, metas e indicadores tudo levando em conta a
análise realizada nos cenários externo e interno. Para o plano específico do Regional Acre, a gestão
não estabeleceu revisão considerando que sua implementação correrá somente no ano de 2020.
Portanto, o Regional compreende que o cumprimento das metas estabelecidas para os objetivos
estratégicos, bem como, a realização das ações pactuadas aponta para a efetividade da execução do
plano supracitado.

3.4.5. Envolvimento da alta direção (Diretores)
O processo de elaboração do planejamento estratégico do Sesc Acre ocorreu de forma participativa,
com integração do corpo técnico e gerencial nas discussões e definição das Perspectivas, Objetivos
Estratégicos, Metas e Indicadores que comporão a estrutura do documento que será posto em prática
no ano de 2020. A Direção Regional esteve presente em todas as etapas apoiando os debates, ouvindo
os pontos defendidos pelas equipes e se comprometeu de concentrar esforços no campo da gestão
para que o plano produzisse resultados positivos no decorrer de sua execução.

3.4.6. Principais dificuldades e mudanças previstas
O Sesc Acre elaborou seu Plano Estratégico com vistas a implementação efetiva na gestão a partir de
2020. Portanto, as impressões contidas neste Relatório atêm-se somente a fase de elaboração,
considerando que o Regional iniciou este processo de forma colaborativa, mas que exigiu muitas
reflexões das equipes sobre os processos internos e análise de cenários (interno e externo) para
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formulação de missão, visão, matriz SOWT, temas, objetivos, indicadores, metas estratégicas,
estratégias e ações estratégicas. Neste processo encontramos as principais dificuldades:
•

•

•

•
•

•

As equipes tiveram dificuldade de compreender determinadas estruturas e/ou itens que
compõem um plano estratégico, a exemplo de Matriz Swot, Perspectivas, definição de missão,
visão e valores, e análise de cenários tanto nos aspectos internos e externos;
As equipes finalísticas tiveram mais dificuldades para analisar os insumos coletados pela
equipe do Planejamento e assessoria externa, principalmente os materiais relacionados aos
assuntos econômicos, pesquisas de opinião, etc;
Fragilidade de sistemas informatizados e integrados, apesar dos esforços e investimentos em
estrutura tecnológica e ferramentas de TI para diversos processos para garantir eficiência na
gestão;
Dificuldade de alinhar as ações do plano aos referenciais normativos e institucionais do Sesc;
Compreender que o plano estratégico é resultante de ação coletiva e colaborativa e que seu
sucesso na implementação depende de todos as equipes, e não somente do planejamento, ou
seja, o documento deve garantir a participação efetiva de todos os tomadores de decisão.
Incluir a cultura de planejamento estratégico para tomadas de decisão no decorrer de sua
implementação.

3.5. Programas, Estratégia e Orçamento
Gráfico Resumo da alocação dos Recursos Orçamentários segundo os Programas.

ADMINISTRAÇÃO
8,44%

EDUCAÇÃO
23,56%

ASSISTÊNCIA
42,35%
SAÚDE
17,77%

LAZER 4,12%

CULTURA
0,22%

O gráfico apresentado demonstra a composição das despesas de acordo com os campos de atuação
da Entidade, os respectivos Programas estabelecidos no Referencial Programático do Sesc. Observase o direcionamento expresso pelos resultados alcançados no período, cujos montantes determinaram
o foco e prioridades da gestão, cabendo os seguintes destaques:
•

A priorização das ações no Programa Lazer, especificamente nas Atividades de turismo através da
unidade de hospedagem no município de Cruzeiro do Sul que vem registrando tanto um aumento
de despesa como de receita registrada em função de uma crescente venda dos serviços do meio
de hospedagem.

54

•

Em segundo plano, o montante aplicado com o Programa Saúde na Atividade de nutrição, no
consumo de bens e serviços que foi necessário para suprir a demanda da clientela considerando
o bom desempenho nas vendas dos produtos de lanche e refeição, registrado nas Unidades
Centro Cultural e Desportivo e Sesc Cruzeiro do Sul, que foi alavancado pelo crescimento da venda
dos serviços do meio de hospedagem.

Vale ressaltar também os esforços empreendidos nos Programas Educação através da aplicação dos
recursos no Programa de Comprometimento e Gratuidade, e no Programa Administração, cujo caráter
principal foi desenvolver as operações de suporte, necessárias para execução dos resultados
esperados e dos produtos ofertados em todos os campos de atuação institucional. A aplicação destes
recursos produziu o aprimoramento de processos internos de trabalho, na qualificação das aquisições
e na busca pela economicidade e consumo consciente.

4. Governança
4.1. Descrição das estruturas de governança
4.1 – Descrição das Estruturas de Governança
Modelo esquemático de Governança dos DDRR.

Instâncias externas

Tribunal de Contas
da União – TCU
Controladoria-Geral
da União – CGU
Auditoria
Independente

Instâncias internas

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
Conselho
Regional – CR

Departamento
Regional – DR/AC

Conselho Nacional
do Sesc – CN

Conselho Fiscal do
Sesc – CF

Controladoria
2

GESTÃO TÁTICA: DIRIGENTES DO CR*
Vide pg. 13

GESTÃO OPERACIONAL: DIRETORIA DO DR*
Vide pg. 13

55

Descrição das Instâncias de Controle.
Estrutura de Governança, conforme estabelece a Legislação do Sesc:
Do Conselho Regional (CR)
Art. 21 - No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede na
respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente.
Parágrafo único - Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos
órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se refere
a administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações
empregatícias.
Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se:
I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual;
II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de
Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo
estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS;
III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de
Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo
estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS;
IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a
elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado,
ou por eles eleito;
V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo
Ministro de Estado;
VI - do Diretor do DR;
VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da
Previdência Social;
VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais
sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos
no INSS; e
IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais
sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários
inscritos no INSS.
Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos
sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou. (NR)
Art. 23-A - O CR terá como presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual.
§ 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do CR será substituído de acordo com a norma
estabelecida no estatuto da respectiva Federação.
§ 2º - Para o exercício da presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a
respectiva Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove seu
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efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandatos de sua
administração.
§ 3º - O mandato de Presidente do CR não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva
Federação. (NR)
Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha em pessoa de
nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em serviço social.
§ 1° - O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício de
mandato em entidade sindical ou civil do comércio.
§ 2° - A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de apresentar, ao
CR, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos desde o primeiro dia do exercício em
curso.

Do Conselho Nacional (CN)
Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de
planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função
normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer
setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:
I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato;
II - de um Vice-Presidente;
III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração de metade
mais um, no mínimo de um e no máximo de três;
IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego, designados
pelo Ministro de Estado;
V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e respectivo suplente,
designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;
VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo respectivo
Conselho de Representantes;
VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais
sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego; e
VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN).
§ 1° - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em escrutínio
secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente membros do próprio
CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira convocação, pelo
menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no mínimo vinte e quatro horas
depois, com qualquer número.
§ 2° - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazê-lo através de
procuradores, prepostos ou mandatários.
§ 3° - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro motivo de
força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:
I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto estatutário;
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II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes;
III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes geradoras do
mandato efetivo.
§ 4° - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário.
§ 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de votar, em
plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da
administração nacional ou regional da entidade.
§ 6° - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais,
podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)

Do Conselho Fiscal (CF)
Como órgão fiscalizador, acompanha, examina e emite pareceres a respeito da previsão e prestação
de contas da Administração Nacional e das Administrações Regionais, ademais, deve representar e
fazer proposições ao Conselho Nacional diante de possíveis irregularidades identificadas.
Art. 19 - O Conselho Fiscal (CF) compõe-se dos seguintes membros:
I - dois representantes do comércio, e respectivos suplentes, sindicalizados, eleitos pelo Conselho de
Representantes da Confederação Nacional do Comércio;
II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo
Ministro de Estado;
III - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivo suplente,
designados pelo Ministro de Estado;
IV - um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da
Previdência Social;
V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e respectivo
suplente, designado pelo Ministro de Estado; e (NR);
VI - um representante dos trabalhadores, e respectivo suplente, indicados pelas centrais sindicais que
atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego. (NR)
§ 1° - Ao Presidente, eleito por seus membros, compete à direção do Conselho e a superintendência
de seus trabalhos técnicos e administrativos.
§ 2° - O CF terá Assessoria Técnica e Secretaria, com lotação de pessoal aprovada pelo CN.
§ 3° - São incompatíveis para a função de membro do Conselho Fiscal:
a) os que exerçam cargo remunerado na própria instituição, no Senac, na CNC ou em qualquer
entidade civil ou sindical do comércio;
b) os membros do CN ou dos CC.RR. da própria instituição, do Senac e os integrantes da Diretoria da
CNC.
§ 4° - Os membros do CF perceberão, por sessão a que comparecerem, até o máximo de seis em cada
mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN.
§ 5°- O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas hipóteses
dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou. (NR)
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Para acesso à base normativa, indicamos acesso ao Portal da Transparência do Sesc que disponibiliza
documentos na íntegra: http://transparencia.sesc.com.br/portal/sesc.

4.1.1 Influência da Governança nos macroprocessos

Macroprocessos

Processo de
Programação Anual

Produto(s) relacionado(s)

Orçamento-Programa
Programa de Trabalho

Gestão de Sistemas de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Sistema
Gestão
de
Planejamento
Sistema Gestão Financeira
Sistema Gestão de Material
Sistema
Central
de
Atendimentos

Processo de Prestação
de Contas

Relatório Anual de Gestão

Documentos
Normativos e
Institucionais do Sesc

Programas Finalísticos
do Sesc

Diretrizes do Quinquênio
2016-2020;
Diretrizes Gerais de Ação do
Sesc;
Carta da Paz Social;
Normais
Gerais
para
Habilitação no Sesc;
Módulos de Atividades;
Política Cultural do Sesc;
Política de Lazer no Sesc
Programas de Educação,
Saúde, Cultura, Lazer e
Assistência
Diversas
Atividades/Modalidades
e
Realizações associadas aos
Programas

Influência da Governança
- Influencia na articulação entre as
hierarquias do Regional para priorização
de ações a serem programadas com base
no Orçamento previsto para o exercício;
- Mobiliza e articula as áreas
programáticas e da administração para
definição de projetos alinhados aos
valores institucionais do Sesc;
- Define estratégias para atendimento ao
cliente preferencial do Sesc, propondo
ações que venham atender suas as
necessidades e aspirações.

- Articulam e orientam as equipes de
gestão do Regional ao acesso às
informações e dados para efeitos de
planejamento e execução de ações que
visem atender o cliente com qualidade e
inovação
- Mobiliza e articula as estruturas de
gestão do Regional para consolidação de
informações a serem prestadas no
Relatório;
- Identifica desafios, fragilidades,
cenários futuros de atuação
- Garantem alinhamento das ações e
serviços realizados pelo Sesc
com
princípios educativos, assegurando os
princípios de inovação, sustentabilidade,
acolhimento e humanismo de modo que
os resultados propostos obtenham
eficiência e eficácia.
- São estruturas responsáveis e essenciais
para o cumprimento da missão do Sesc,
além de garantir ações efetivas e
sistemáticas aos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes, além do público em
geral.
59

4.2. Gestão de riscos e controles internos
4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
Em se tratando da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos, o Regional
criou a Assessoria de Controle Interno em agosto de 2018, que tem buscado aprimorar os
procedimentos adotados pelo Regional, visando aumentar sua eficiência e tratando os riscos com base
nos normativos vigentes e nos Relatórios de Auditoria que possam comprometer a atingimento dos
objetivos e metas da entidade, verificando a gestão das áreas:
•
•
•
•

Gestão Financeira e Orçamentária
Gestão de Suprimentos e Material e Serviço (compras e contratos)
Gestão Patrimonial
Gestão de Recursos Humanos

Em 2019 a Assessoria apresentou proposições de melhorias incluindo o mapeamento e redesenho dos
fluxos que possibilitaram a implantação de novos procedimentos como as verificações de
conformidade por meio levantamento de informações, aplicação de check list na nos setores da Sede
e nas Unidades Operacionais, bem como análise mais minuciosas dos processos de aquisição e
processos seletivos, além da padronização dos termos de conferência e baixa de bens patrimoniais.
É importante destacar que o Regional continua mantendo a metodologia baseada na gestão da
transparência, por meio da divulgação das ações e disponibilização das informações no Portal da
Transparência, em atendimento a legislação vigente, avançando nesse sentido com a viabilização do
acesso as informações referentes a conformidade e integridade, recursos humanos, gratuidade,
orçamentos, convênios, contratos e licitações, o que ratifica a importância da publicidade das
informações.
Além disso, mantemos o princípio de governança por meio do cumprimento do Manual de Conduta e
Código de Ética do Sesc/Ac que orienta e dá condições para apuração das irregularidades no sentido
de resguardar a instituição e também os empregados. Sem contar com a revisão e alinhamento dos
normativos institucionais, permitindo que todas as partes interessadas cumpram com suas
responsabilidades.
O Sesc Acre tem adotado mecanismos de controle para aperfeiçoamento contínuo de medidas
preventivas contra inconformidades nos procedimentos, no intuito de cumprir sua missão
institucional, garantindo assim a transparência na execução dos seus processos, além da realização
da gestão dos riscos e controles internos, com base nas orientações das normas descritas na Política e
Plano de Gerenciamento de Riscos do Departamento Nacional, visando garantir o máximo de
transparência e controle dos processos, disseminando uma cultura com base nos princípios éticos e
boas práticas de gestão.
Considerando que o monitoramento dos riscos ainda não é informatizado, o Regional para aprimorar
seus controles internos da AR afim de torná-los suficientes, instituirá um grupo de trabalho para
criação de uma Política que regulamente o Gerenciamento de Riscos no segundo semestre de 2020,
reafirmando seu compromisso de buscar cada vez mais aprimorar seus controles internos baseado na
realização da gestão de riscos e transparência.
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4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo responsável pela Auditoria Interna
A Assessoria de Controle Interno do Sesc Acre foi criada em agosto de 2018, vinculada à Presidência,
executa suas atividades de forma preventiva com base na legislação e normativos vigentes da
instituição e nos Relatórios de Auditoria dos órgãos fiscalizadores a fim assegurar a conformidade dos
procedimentos indicando boas práticas para melhoria da gestão.
As atividades da Assessoria de Controle Interno tiveram como ponto de partida as inconsistências
apresentadas no Relatório de Auditoria 2018 referente ao exercício de 2017, portanto com objetivo
aperfeiçoar os controles e mitigar a probabilidade de ocorrências, foram realizadas visitas in loco na
Sede e nas Unidades de Cultura de Lazer de Xapurí e Brasiléia e na Unidade de Turismo e Lazer de
Cruzeiro do Sul para aplicação de check list para verificação de cumprimento das normas estabelecidas
na entidade quanto a gestão de material e suprimentos, gestão de patrimônio, gestão de pessoas,
gestão financeira, central de atendimento e manutenção das unidades.
Os relatórios gerados após a realização das visitas técnicas, são encaminhados à Diretoria e a
Presidência, informando as constatações nos procedimentos, bem como a recorrência de
apontamentos referente aos Relatórios de auditoria anteriores e ainda das medidas tomadas pelos
Diretores de Gerentes para sanar essas inconsistências.
Cabe considerar que além disso, a Assessoria de Controle Interno realiza uma rotina mais afetiva na
verificação dos processos de aquisição de produtos, materiais e serviços a serem contratados pelo
Regional, visando o cumprimento dos normativos vigentes, adotando melhores práticas que garantam
o atingimento das metas a serem alcançadas principalmente pela área finalística.
Não podemos deixar de mencionar o Conselho Fiscal, que tem sido importante na atuação do controle
e fiscalização dos procedimentos atuando de forma efetiva e sugerindo melhorias nos procedimentos
para prevenção de erros, fraudes e ineficiência.
Dado o exposto o Regional Sesc Acre, tem tratado como prioridade a adoção de melhorias dos
controles internos, buscando resultados positivos por meio de parcerias e trocas de experiência com
os demais regionais, para que a execução das atividades ocorra em conformidade com o plano de
trabalho no sentido de cumprir a missão institucional.

4.3. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle
4.3.1. Tratamento de deliberações do TCU
Não houve deliberações no exercício de 2019.

4.3.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Não houve deliberações no exercício de 2019.

4.3.3. Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna – Conselho Fiscal
2018
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Relatório

Nº do
item

Descrição sucinta do item da
recomendação

Providências adotadas / Ações
implementadas
Concordância – Implantação Imediata
A administração Regional acata a
recomendação a fim de atender a
Resolução n°1.246/12 e o Art. 65 do
Código de Contabilidade e Orçamento
(CODECO), realizou no mês de Setembro
de 2019 os ajustes de contabilização
necessária para atualizar os valores

A Administração Regional deve
realizar a depreciação dos bens
imóveis registrados contabilmente, a
fim de atender o que determina a
Resolução 1.246/12 e o art. 65 do
Código de Contabilidade e Orçamento
(Codeco).

reavaliados dos imóveis no sistema SGF e
consequentemente realizou a
Depreciação calculada pelo método
Quotas Constante através do Laudo
Técnico de Dezembro de 2018, foram
reavaliadas as seguintes unidades:
1)

Unidade Sesc Plácido de Castro;

2) Unidade Sesc Brasiléia;
Relatório
Auditoria
CF/2019

3) Unidade Sesc Senador Guiomard;
1.2.1.2

4) Unidade Sesc Centro;
5) Unidade Sesc Cruzeiro do Sul;
6) Unidade Sesc Xapuri;
7) Unidade Sesc Bosque;
8) Unidade Sesc Feijó;
Foram utilizadas as contas contábeis
4.6.2.1.1.01.01 Valorização de Ativos para
as Edificações que demonstraram um
ganho e a conta 3.6.2.1.1.01.01
Desvalorização de Ativos para os Imóveis
que demonstraram uma perda a fim de
ajustar os saldos da Conta Edificação
1.2.3.2.3.01.01 conforme os valores
demonstrados no Laudo Técnico. Após,
realizamos o cálculo de Janeiro a
Setembro de 2019 sobre as Benfeitorias
realizadas de todas as unidades, lançamos
a depreciação acumulada de bens imóveis
no valor de R$1.332.968,88 para as
contas contábeis 1.2.3.2.9.01.01
Depreciação Acumulada de Bens Imóveis
(-) e 3.6.1.1.1.01.01 Depreciação,
Amortização e Exaustão.
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Relatório
Auditoria
CF/2019

Relatório
Auditoria
CF/2019

Relatório
Auditoria
CF/2019

2.1.2.1.1

2.1.2.1.2

3.1.1.1

A Administração Regional deve
enquadrar os processos de compras e
contratações de serviços, conforme
suas especificidades e documentações
comprobatórias, a fim de atente o que
determina o Regulamento de
Licitações e Contratos do Sesc.

A Administração Regional deve
estabelecer critérios na análise das
propostas recebidas, de modo que
sejam válidas e preencham os
requisitos e critérios definidos na
Requisição de Compras e Contratações
de Serviços/ou Termo de Referência, a
fim de demonstrar que contratação é
mais vantajosa para instituição.

A administração deve realizar
inventário físico de todos os itens do
almoxarifado da Instituição, a fim de
apurar as diferenças apresentadas no
Termo de Inventário Físico objetivando
a regularização e a fidedignidade dos
registros contábeis e financeiros

Concordância – Implantação Imediata
A Administração Regional acata a
recomendação e tem realizado um
trabalho de aprimoramento junto aos
setores para maior atenção no
enquadramento dos processos de
compras e contratação de serviços em
atendimento às determinações do
Regulamento de Licitações e Contratos.
Concordância – Implantação Imediata
A Administração Regional acata a
recomendação e tem adotado como boas
práticas, solicitação de propostas para os
fornecedores de forma detalhada que
apresentem todos os elementos que
atentem para o que foi pedido na
Requisição de Compras de Materiais e
Serviços – RCMS e que permita uma
melhor análise para o critério de escolha
da proposta mais vantajosa para
instituição.
Concordância – Implantação Imediata
A Administração Regional acata a
recomendação e por meio de comissão
instituída por meio de Ordem de Serviço
N°134/2019, tem realizado mensalmente
a conferência inventario físico de todos os
itens, apurando as diferenças e eventuais
inconsistências com objetivo de
regularizar de forma fidedigna os
registros contábeis e financeiros.

4.4. Relacionamento com a sociedade
Para fins de otimização dos processos referentes ao atendimento dos clientes, dispomos no site Sesc
www.sescacre.com.br, fanpages www.facebook.com/sescac e www.facebook.com/sesccruzeirodosul
e canais fale conosco, onde registramos os mais diversos atendimentos aos nossos clientes e demais
cidadãos.

4.4.1. Canais de acesso para o público
4.4.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados
Não dispomos de Ouvidoria no Departamento Regional.
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4.4.1.2. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados
O único canal de comunicação entre o Departamento Regional Acre e seus clientes e demais cidadão
e o canal Fale Conosco, que recebe as demandas através da Gerência de Divulgação e Promoção
Institucional e as encaminha para a direção e para os setores envolvidos para que seja tomado
conhecimento e as providências necessárias de acordo com os prazos pré-estabelecidas conforme o
tipo de demanda.

Canais de Acesso
E-mail
Facebook
Site
Instagram

Informações sobre o atendimento
Natureza da
Quantidade de
demanda
solicitações
Denúncias
05
Reclamações
20
Sugestões
36
Perguntas
1.144

Atendidas
05
20
36
1.144

Atendidas no
prazo
45 dias
01 dia
01 dia
01 dia

Em 2019, 1.144 perguntas rotineiras (emissão de carteira, processo seletivo, matriculas nos serviços,
etc), 20 reclamações, 36 sugestões e 05 denúncias, todas averiguadas e respondidas. Observamos que
em relação a 2018, houve um crescimento de 19% na utilização do serviço Fale Conosco.

4.4.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
Acesso às informações da Entidade
Documentos

Endereço para acesso

Relatório de Gestão
Orçamentos Originais
Realização Orçamentária
trimestral
Resoluções de aprovação
do Orçamento e
Retificações
Demonstrações
contábeis
Informações relevantes
sobre os processos
licitatórios
Informações relevantes
sobre contratos
celebrados
Informações sobre
transferência de recursos
Informações salariais
Acesso a informação: eSIC
Informações sobre as
atividades e vagas
gratuitas
Informações sobre
receitas e despesas da
entidade

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre
http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

Periodicidade
de atualização
anualmente
anualmente

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

trimestral

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

semestral

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

trimestral

http://cpl.sescacre.com.br/editais/

contínua

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

trimestral

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

anual

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

trimestral

http://e-sic.sescacre.com.br/acessoainformacao/index

contínua

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

semestral

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

trimestral
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4.4.3. Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes
Não foram produzidas informações a respeito da avaliação dos produtos e serviços prestados, no
entanto, em 2020 concomitante a implantação do planejamento estratégico iremos desenvolver ações
direcionadas a pesquisa no intuito de aferir a satisfação e redirecionar os tipos de produtos e serviços
se for o caso, de forma que possamos medir a satisfação e atender as demandas por serviços, para que
possamos ter relatórios gerenciais que nos subsidiem na tomada de decisão, inclusive a pesquisa de
satisfação é uma das ações do planejamento estratégico do Departamento Regional.
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5. Gerenciamento de Recursos Institucionais
5.1.

Recursos Humanos

5.1.1. Demonstrativos da Força de Trabalho
Quadro 4 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12
Quantitativo
Descrição
2019
2018

2017

a) Número de Pessoal Efetivo
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas
(Temporário)

379
02

389
02

391
01

72

79

73

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

01
12
28
49
16
19
578

01
14
27
51
26
14
602

04
11
24
51
25
13
593

Servidores Cedidos ou em Licença
Servidores em Cargos em Comissão
Servidores em Funções Gratificadas
Número de estagiários do PEBE (DN)
Número de estagiários do Regional
Número de Jovens Aprendizes
Outros não apresentados nos itens anteriores
Total

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas

Quadro 5 – Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12

Quantidade de Funcionários por Programas
Programas
Educação

Saúde

Cultura

Lazer

Assistência

Administração

126

79

11

70

13

41

339

02

-

-

-

-

-

02

Cargos em Comissão

01

-

-

02

03

06

12

Funções Gratificadas

04

03

01

01

06

13

28

-

-

-

-

-

-

-

Jovens Aprendizes

08

02

02

03

01

03

19

Estagiários

15

11

03

23

05

08

65

156

95

17

99

28

71

465

EFETIVOS (Prazo
Indeterminado que não
ocupam cargo em
comissão ou função
gratificada)
Prazo Determinado

Temporários

TOTAIS

TOTAIS

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas
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Quadro 6 – Distribuição da Lotação Efetiva

Lotação Efetiva
2019

Área Meio
2018

2017

70
70

88
88

75
75

Tipologias dos Cargos
Servidores de Carreira
Temporários (Prazo Determinado)
Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários)
Total de Servidores

2019

Área Fim
2018

2017

309
02
311

301
02
303

316
01
317

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas

Quadro 7 – Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12
Quantidade de pessoas na
situação em 31 de dezembro
Tipologias dos afastamentos
2019
2018
2017
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
no País

Cedidos (1.1+1.2)
Exercício de Cargo em Comissão
Outras situações específicas
Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
Para Exercício de Mandato Eletivo
Para Estudo ou Missão no Exterior
Para Serviço em Organismo Internacional
Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu

14
-

16
-

13
-

-

-

-

13
-

16
-

13
-

-

-

-

3.4.
A pedido, independentemente do interesse da Administração
por Motivo de saúde

-

-

-

3.5.
A pedido, independentemente do interesse da Administração
por Processo seletivo

-

-

-

01
-

01
-

04
-

-

-

-

2.5. Por doença e moléstia grave.
3.
Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1.
De oficio, no interesse da Administração
3.2.
A pedido, a critério da Administração
3.3.
A pedido, independentemente do interesse da Administração
para acompanhar cônjuge
companheiro

4.
4.1.
4.2.

Licença remunerada (4.1+4.2)
Doença em pessoa da família
Capacitação

5.

Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

-

-

-

5.1.

Afastamento do cônjuge ou companheiro

-

-

-

14

17

17

5.2.
Serviço militar
5.3.
Atividade política
5.4.
Interesses particulares
5.5.
Mandato classista
6.
Outras situações
7.
Total de servidores
Fonte:
GEPES – Gerência de Pessoas
(1+2+3+4+5+6)

afastados

em

31

de

dezembro
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No exercício de 2019, não houve a necessidade de utilizar o quantitativo total de pessoal aprovado no
quadro numérico, pois frente as demandas o quantitativo de pessoal foi suficiente.
Houveram poucas contratações por prazo determinado, essas decorrente do desligamento de alguns
funcionários devido à ausência de processo seletivo ativo, que ocorreu principalmente pela
necessidade de melhoria no processo de seleção.
Quadro 8 – Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes - Situação apurada em 31/12
Nível superior

Nível Médio

Área Fim

Área Meio

Área Fim

Área Meio

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

53

66

66

10

07

08

-

01

01

02

02

7.672,00

6.838,59

12.906,14

10.394,56

2017
01

Despesa no exercício (em R$ 1,00)
446.211,89

524.562,52

603.243,50

88.122,97

74.354,88

81.658,09

-

15.067,25

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas

Quadro 9 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizes
Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12
Área Fim

Área Meio

2019

2018

2017

2019

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Área Fim
2017

2019

2018

Área Meio
2017

14
11
09
Despesa no exercício (em R$ 1,00)

-

-

143.219,04

87.493,86

108.756,37

2019

2018

2017

05

03

04

35.943,11

19.741,73

48.336,16

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas
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5.1.1.1. Custos do Pessoal
Quadro 10 – Custos do pessoal
Tipologias/ Exercícios

Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

2019

8.636.038,87

2018

7.041.165,68

2017

5.128.467,51

Despesas Variáveis
Retribuições

Gratificações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento
em comissão

-

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Adicionais

Indenizações

Demais
Despesas
Variáveis

246.205,39

22.245,92

3.061.180,29

381.462,58

-

197.576,10

285.841,77

2.371.021,87

297.583,72

175.245,16

1.179,76

1.065.281,13

-

-

Decisões
Judiciais

Total

996.943,64

-

-

13.406,86

2.250,52

-

-

43.073,21

13.705,33

1.720,14

2.992,36

2.800,40

-

-

183.457,21

12.347.133,05
10.193.189,14
7.367.117,20

Servidores com Contratos Temporários
Exercícios

2019

27.415,83

-

2018

84.015,87

84.015,87

2017

177.760,40

177.760,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.862,79

13.503,10
12.040,96

31.915,99

30.804,44

-

-

1.750.288,82

95.937,30

-

616.033,27

-

256.572,91

31.507,23
24.941,99

71.816,71

67.209,68

-

-

1.871.221,68

198.727,27

-

-

-

-

-

-

4.287,82

-

-

-

551.528.82

3.706,74

183.553,16

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
Exercícios

2019
2018
2017

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
Exercícios

2019

1.612.923,03

2018

1.653.953,20

2017

1.369.438,60

1.761.931,46
1.432.159,03

Servidores ocupantes de Funções gratificadas
Exercícios

2019

967.108,27

2018

1.116.389,27

2017

1.332.540,31

2019

547.241,00

2018

613.177,44

2017

429.298,21

487.397,27

1.827.455,80
1.471.566,70

Estagiários
Exercícios

3.549,60

616.884,18
432.847,81

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas
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Houve um aumento nos Servidores de Carreira que não ocupam cargos de provimento em comissão
no que se refere as demais despesas variáveis em decorrência de alguns desligamentos que ocorreram
em 2019, bem como o aumento das funções gratificadas, decorrente do acréscimo e nomeação de
mais uma gerencia e uma supervisão para auxiliar e dá suporte a gestão do regional.
No entanto realizou-se uma redução referente aos servidores de Cargos do Grupo Direção e
Assessoramento Superior, em virtude do desligamento de funcionário sem a devida substituição. Além
disso houve redução também no grupo dos Servidores com Contratos Temporários, proveniente do
planejamento junto a força de trabalho, resultando assim na diminuição de algumas contratações
transitórias e consequentemente impactando nos custos institucionais.

5.1.1.2. Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros
Quadro 11 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE – Exercício de 2019
Nº

FAIXA
SALARIAL

DIRETORES, GERENTES E
COORDENADORES

21

R$ 3.782,90 a
R$ 17.829,49

SUPERVISORES E ASSESSORES

14

R$ 3.360,67 a
R$ 12.160,71

CARGOS

TOTAL

Gasto Anual –
Outros
Pgtos*
R$ 159.336,46 R$ 1.739.548,19 R$ 471.770,63

GASTO MENSAL GASTO ANUAL

R$ 90.210,94 R$ 1.146.647,52 R$ 316.581,00
R$ 249.547,40 R$ 2.886.195,71 R$ 788.351,63

* Outros pagamentos efetuados a título de encargos a pessoal. Conforme estabelece no Código de Contabilidade e Orçamento do Sesc
(CODECO), elemento de despesa destinado a registros encargos sociais relativos aos cargos citados, sendo caracterizados por gastos com
Previdência Social, FGTS, PIS e outros encargos decorrentes de Lei.

Os Membros do Conselho Regional, dirigentes responsáveis pelos atos de gestão da Administração
Regional (AR), não são remunerados.
No caso dos Diretores e Gerentes do Departamento Regional, responsáveis pela gestão executiva do
órgão, não possuem outras remunerações além das relacionadas aos rendimentos salariais anual,
reajustável anualmente conforme clausulas de reajustes fixadas em Acordo coletivo de Trabalho em
mês de data base.
Ressalta-se que os membros da gestão executiva não possuí rendimentos extraordinários como bônus
ou rendas variáveis por participação de resultados.

5.1.2. Demonstrativos da Força de Trabalho por Prestação de Serviços
Quadro 12 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc
UJ: AR/AC
CNPJ: 03.616.827/0001-12
Informações sobre os Contratos
Ano do Área Natureza Identificação
Empresa
Período
Nível de
Sit.
Contrato
do Contrato
Contratada
Contratual
Escolaridade
(CNPJ)
de Execução
Exigido dos
das
Trabalhadores
F Contratados
M
S
Atividades
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
Contratadas
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2016

L

O

2017

L

O

AC-2017-CS003
AC-2017-CS-

03.296.965/000161
03.296.965/0001-

2016

2020

X

X

P

2017 2020 X X
P
012
61
2015
V
0
AC-2015-CS- 07.134.755/0001- 2015 2019
X X
P
007
28
Quantitativo de pessoas contratadas (indicar a quantidade de pessoas que trabalham como terceirizados,
segundo categorias dos serviços contratados). Segue os exemplos:
Profissionais de limpeza e higiene: 62
Profissionais de vigilância: 20
Profissionais de portaria: 0
Outros profissionais: 0
Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: GEMAC – Gerência de Material e Compras
Quadro 13 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc
UJ: AR/XX
CNPJ:
Informações sobre os Contratos
Ano do
Área Natu Identificação
Empresa
Período
Contrato
reza
do Contrato Contratada
Contratual de
(CNPJ)
Execução das
Atividades
Contratadas
2016
04
2015
1
2016
2
2018
11
Observações:
LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;

O
O
O
O

AC-2016-CS003
AC-2015-CS007
AC-2016-CF158
0500887999
9

03.296.965
/0001-61
07.134.755
/0001-28
43.035.146
/0054-97
61.600.839
/0001-55

Início
2016
2015
2016
2008

Fim
2020
2020
2020
2020

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F
M
S
P
X

C
X

P
X
X
X

C
X
X
X

P

Sit.

C
P
P
P
P

Natureza:
(O) Ordinária; (E) Emergencial.
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Jovens
Aprendizes
12. Outras

Nível de Escolaridade:
(F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio;
(S) Ensino Superior.
Situação do Contrato:
(A) Ativo Normal;
(P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores:
(P) Prevista no contrato;
(C) Efetivamente contratada.

Fonte: GEMAC – Gerência de Material e Compras

5.1.3. Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos
Absenteísmo
Sabemos que o absenteísmo é um padrão habitual de ausências no processo de trabalho, dever ou
obrigação, seja por falta, saída antecipada ou atraso, falta de motivação ou devido a algum motivo
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interveniente. Para isso, existem diversos sistemas de ponto eletrônico que registram os horários dos
empregados com precisão, tornando o trabalho de monitoramento mais simples e eficaz.
Embora o Regional Sesc Acre utilize o sistema TOTVS – Corpore RM (Automação de Ponto) que pode
disponibilizar todas as informações para análise dos indicadores referente a gestão de pessoas, no
aspecto absenteísmo, porém, por falta de parametrização e manutenção de relatórios no sistema,
torna-se impossibilitado o uso dessa ferramenta que é de extrema importância na obtenção e
mensuração dos resultados. A expectativa é que no ano de 2020 sejam feitos todos os ajustes
necessários nessa ferramenta, para que as ocorrências sejam executadas com maior precisão nas
informações.

Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais
Em 2019 foram registrados 02 (dois) acidentes de trabalho nas dependências do Sesc Acre, ocorrido
01 (um) acidente nas dependências do restaurante do Sesc Bosque, com afastamentos de 03 (três)
dias, sem gravidade, e um acidente nas dependências da Escola do Sesc, sem afastamento e sem
gravidade. Todos os registros foram realizados através das CATs. A GERH juntamente com a empresa
Segura Medicina do trabalho, realiza os trabalhos de conscientização, no entanto, são acidentes e
ocorrem independente das medidas protetivas, os funcionários usam os EPI’s e trabalham a prevenção
dos riscos de acidentes.

Doenças Ocupacionais
No período de 22 a 24 de outubro de 2019 foi realizado o SIPAT com a participação do público interno
e externo. Na ocasião tivemos palestras com o técnico sem segurança do trabalho, como o tema
Prevenção de Acidentes no Ambiente de Trabalho e Profissionais da Segurança e medicina do Trabalho
que trouxeram palestras ricas em conhecimentos sobre prevenção a acidentes e doenças
ocupacionais.

Rotatividade
A alta rotatividade de pessoal é um grave problema, pois mitiga a força de trabalho, afasta pessoas
talentosas e resulta em elevados custos à organização. Levando em consideração os últimos dois anos,
como solicitado, observamos o seguinte percentual:

Quadro Fixo de Pessoal em
31/12/2018
391

Demissões

%

55

55/391=0,14 X 100 = 14,07%

(Turnover) Em 2018 14,00%
Admissões 53 / Demissões 55:
53 + 55 = 108
108/2 = 54
54/391 =0,1381
0,1384 x 100 = 14% (arredondamento)

72

Análise do ano de 2019

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SECS CÁLCULO
TURNOVER MENSAL
TURNOVER - CÁLCULO DE PERÍODO MENSAL DE 01 DE JANEIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE
2019

Mês
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

Admissões Desligamentos

8
5
1
4
1
2
3
7
0
3
2
1

4
10
5
1
5
7
4
1
5
3
0
2

37

47

Total de
Ativos

395
390
386
389
385
380
379
385
380
380
382
381

% Turnover Tradicional - Movimentação
[(Entradas + Saídas /2)/total de
funcionários]
1,52%
1,92%
0,78%
0,64%
0,78%
1,18%
0,92%
1,04%
0,66%
0,79%
0,26%
0,39%

% Turnover
Moderno Descontentamento
(Saídas/Total de
Funcionários)
1,01%
2,56%
1,30%
0,26%
1,30%
1,84%
1,06%
0,26%
1,32%
0,79%
0,00%
0,52%

10,89%

12,22%

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ANUAL

Ano
2018
2019

Admissões Desligamentos

53
37

55
47

Total de
Ativos

% Turnover Tradicional Movimentação
[(Entradas + Saídas /2)/total de
funcionários]

% Turnover Moderno Descontentamento
(Saídas/Total de
Funcionários)

391
381

13,81%
11,02%

14,07%
12,34%

Observa-se que em 2019 comparando ao ano de 2018, houve diminuição na movimentação de
entradas e saídas de empregados, como visualizamos no Turnover.
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Estatísticas do quadro de pessoal
CLASSE

VALOR – R$

QUANTIDADE

%

80

21

107

28,08

100

26,25

82

21,52

12

3,15

381

100

Hora aula de 19,21 a
QUALIFICAÇÃO

32,46

SUPERIOR
De 1.545,84 a
15.174,91

Ensino Superior

TÉCNICOS,

Hora aula de 15,60 a
26,36

APOIO E SUPORTE

De 1.060,68 a

ADMINISTRATIVO
Ensino Médio

3.944,29

SUPORTE

De 1.012,97 a

OPERACIONAL

2.778,06

Ensino Fundamental

Hora aula de 10,15 a
PROJETOS NACIONAIS

17,14

Ensino Superior,

De 1.012,97 a

Médio e Fundamental
7.354,69
Comissionados

De 4.128,01 a
17.829,49

TOTAL
Quadro 14 – Demonstrativo de Funcionários por Faixa Etária

Quantidade de Funcionários por Faixa Etária
Categorias / faixas

Até 30
anos

De 31 a
40 anos

De 41 a 50
anos

De 51 a
60 anos

Acima de
60 anos

TOTAIS

EFETIVOS (Prazo Indeterminado que
não ocupam cargo em comissão ou
função gratificada)

63

141

97

30

08

339

Prazo Determinado

01

-

01

-

-

02

Cargos em Comissão

01

06.

03

01

01

12

Funções Gratificadas

4

12

10

2

0

28

19

-

-

-

-

19

57

07

01

-

-

65

146

160

113

33

9

Temporários
Menores Aprendizes
Estagiários
TOTAIS

465
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Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas

Quadro 15 – Demonstrativo de Funcionários por Escolaridade
Quantidade de Funcionários por Nível de Escolaridade
Categorias / Níveis

Analfa
beto

EFETIVOS (Prazo
Indeterminado que
não ocupam cargo
em comissão ou
função gratificada)

Alfabetizado

Ens. Fund.
Completo

Ens. Médio
Completo

PósGraduação
Latu Senso

Superior
Completo

PósGraduação
Strictu Senso

TOTAIS

-

-

60

169

108

02

-

339

Prazo Determinado

-

-

-

-

02

-

-

02

Cargos em
Comissão

-

-

-

-

07

05

-

12

Funções
Gratificadas

-

-

-

01

26

01

-

28

Temporários

-

-

-

-

-

-

-

-

Menores
Aprendizes

-

-

17

02

-

-

-

19

Estagiários

-

-

02

63

-

-

-

65

TOTAIS

0

0

79

235

145

06

-

465

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas

Quadro 16 – Demonstrativo de Funcionários por Gênero

Quantidade de Funcionários por Gênero
Categorias / Gêneros
Feminino
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam
cargo em comissão ou função gratificada)

Masculino

Outros

TOTAIS

218

121

-

339

Prazo Determinado

02

-

-

02

Cargos em Comissão

04

08

-

12

Funções Gratificadas

14

14

-

28

-

-

-

-

Menores Aprendizes

09

10

-

19

Estagiários

36

29

-

65

283

182

-

465

Temporários

TOTAIS
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Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas

Treinamento e Capacitação
Diante das constantes mudanças, o atual cenário político, econômico e social do mundo reflete nas
organizações de trabalho a importância de uma ação estratégica, criativa e inovadora, na qual o
desenvolvimento profissional do capital humano se apresenta com expressiva relevância para o
alcance dos objetivos organizacionais. Nas organizações de médio e grande porte que possuem uma
cultura de aprendizagem contínua, as ações de educação corporativa se constituem como grande
referencial e diferencial estratégico, uma vez que permite de forma contínua e organizada a
disseminação de novos conhecimentos, habilidades, competências e atitudes, em busca de objetivos
estabelecidos e planejados, os quais devem contribuir para a capacitação e o desenvolvimento dos
profissionais em prol do sucesso da organização como um todo.
No Sesc a ação educativa se fortalece em sua diretriz básica de trabalho, permeando todas as suas
áreas de atuação, por compreender a necessidade de ultrapassar os objetivos imediatos para
colaborar com a transformação da sociedade. A partir deste viés, a referida organização percebe a
importância da efetivação desse aspecto educacional extensivo aos seus colaboradores. Portanto, a
educação corporativa do Sesc Acre está respaldada às diretrizes e planos estratégicos da referida
organização, a exemplo do Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, bem como Modelo Programação e
Avaliação – Módulo Sistema de Planejamento, ao qual contempla numa das 05 Perspectivas , uma
destinada exclusivamente para as ações de formação continuada intitulada “Aprendizado e
Desenvolvimento Organizacional”, sendo esta, um norteador e base para formulação de objetivos
estratégicos, metas e respectivos indicadores.
Portanto, o Sesc Acre compreende e defende a premissa que o capital mais importante é representado
pelas pessoas, portanto, valorizar e qualificar os funcionários faz parte do alcance dos resultados da
Instituição, estando a qualidade de trabalho do Sesc garantida, principalmente pela competência de
seu corpo funcional, em diversas áreas de formação e atuação.
Dessa forma a área de educação corporativa do Regional realizou trabalho relevante, abrangendo 100
funcionários em ações voltadas ao desenvolvimento profissional, ao que corresponde a 26% do capital
humano, tendo sido investidos R$ 44.763,18 para qualificação do corpo técnico-funcional deste
Regional.
O Regional Acre através da metodologia de videoconferências resulta da parceria efetiva com o
Departamento Nacional do Sesc, através da Rede de Formação e Pesquisa, contemplando cursos,
palestras e reuniões técnicas, tendo como referencial principal, estudo de temas inerentes às ações da
Instituição.
Ações de Capacitação realizadas por videoconferência - DN
Título da Ação de Capacitação
BNCC no Ensino Fundamental I e II
BNCC integradas aos Espaços Makers
BNCC e a Proposta Pedagógica da Educação Infantil no Sesc
Palestra Arquitetura Escolar e Espaços Pedagógicos para
Educação Integrada
A Reforma do Ensino Médio e os Itinerários Formativos
Projeto Obesidade Infantil
Qualificação para Atuação Profissional em Recreação e Lazer
Capacitação Circuito Sesc de Corridas
Dimensão Econômica – Matriz de Sustentabilidade
Palestra Global Foodbank-Networking
Capacitação Sistema Central de Atendimentos (SCA)
Palestra CGU – Lei de Acesso às Informações

Quantidade de Funcionários
envolvidos
03
03
02
02
02
01
01
01
04
03
08
18
76

Treinamento Operacional do Processo de Tramitação Externa
de Documentos
Modelo de Viabilidade Econômica Sesc
Total Geral

03
08
60

Reuniões Técnicas realizadas por videoconferência - DN
Título da Ação de Capacitação

Quantidade de Funcionários
envolvidos
20
02
03
01
02
01
22
10
02
03
01
01
04
01
01
04
02
05
01
01
01
01
02
01
02
01
01

Relatório de Gestão e Prestação de Contas
Reunião Gestores de TI
Campanha Subway e Resultados
Cálculos de Custos PCG
Matriz de Sustentabilidade e Nutrição
Processo de Admissão de Alunos
Campanha Trabalho que Valoriza o Brasil
Apresentação do Novo Portal de Transparência do Sesc
Qualificação e Encontro Nacional de Técnicos do TSI
Mesa Brasil – Projeto com a Rede Atacadão
Atividade Educação em Saúde
RT Encontro Nacional de Comunicação
Transformação Digital
AvanSesc
RT Gestores de TI
Atividade Educação em Saúde – Outubro Rosa
RT Educação de Jovens e Adultos do Sesc
Vacinação
RT Projeto Saúde Bucal nas Empresas
Saúde do Viajante
Rede Sesc de Artes Visuais
Projeto Habilidades de Estudo
Com(A)rtes
Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
Projeto Especial Bolsa de Estágio
Meios de Hospedagem do Sesc
Alinhamento da Ação e Qualificação Profissional para Atuação
em Recreação
Curadoria em Rede
04
Orientação para Preenchimento de Formulários
07
Articulação para Ações de Defesa Institucional nas Mídias
02
Sociais
Modelo de Relatório Anual de Gestão do Sesc
16
Monitoramento e Diagnóstico das Entidades Sociais
02
Processo de Prestação de Contas
35
Apresentação do Novo Canal de Comunicação
03
*Total Geral
165
*Este total de 165 é decorrente pelo fato de servidores terem participados em mais de 02 programações
conforme campo de atuação no Regional, portanto, são ações informativas, mas que não se caracterizam
como capacitações e treinamentos.

Ações de Capacitação realizadas pelo DN – modo presencial
Título da Ação de Capacitação
II Encontro Nacional de Contabilidade

Quantidade de Funcionários
envolvidos
01
77

II Encontro Nacional de Recursos Humanos
Encontro Nacional de Projeto Habilidades de Estudo
V Encontro Nacional de Nutricionistas do Sesc
Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
Projeto OdontoSesc – 20 anos ajudando o Brasil a sorrir
XVII Encontro Nacional de Artes Cênicas
V Encontro Nacional de Audiovisual e Lançamento da Mostra
Sesc de Cinema
II Semana Sesc de Patrimônio
III Encontro Nacional de Atividade Relacionamento com
Clientes
IV Encontro Nacional de Artes Visuais do Sesc
IV Encontro Nacional de Programação e Planejamento em
Literatura
XVII Encontro Nacional de Programação e Planejamento da
Atividade Música
Encontro Nacional do Mesa Brasil
Encontro Nacional de Técnicos do TSI
Total Geral

02
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
18

Ações de Capacitação realizadas pelo Regional – modo presencial
Título da Ação de Capacitação

Quantidade de Funcionários
envolvidos
Palestra Saúde do Trabalhador
21
Curso Gestão Corporativa e Compliance
40
Curso Elaboração do Planejamento Estratégico
59
Semana Pedagógica do Projeto Sesc Ler
42
Treinamento de Boas Práticas em Nutrição
10
*Total Geral
172
*Este total de 172 é decorrente pelo fato de servidores terem participados em mais de 02 programações
conforme campo de atuação no Regional.

Registros Disciplinares
De forma a manter a ordem e a disciplina no ambiente de trabalho é pautado algumas regras de
convivência, de conduta baseado em Regimento Interno que tem por objetivo organizar as atividades
dentro da instituição. Foram aplicadas algumas medidas disciplinares como meio educativo, de atos
irregulares que ocorreram em 2019. Os tipos de sanções disciplinares aplicadas são: Advertência;
Suspensão e Demissão.
Sendo assim, ocorreram 15 (quinze) transgressões disciplinares em 2019, aplicada às penalidades de
advertências de acordo com o artigo 482 das Consolidações da Lei do Trabalho (CLT).

Demandas e processos trabalhistas
No exercício de 2019 apurou-se 12 (doze) reclamações trabalhistas, iniciadas em anos anteriores, deste
quantitativo 4 (quatro) são de responsabilidade subsidiária, movido por ex-funcionários das empresas
terceirizadas.
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5.2. Patrimônio Imobiliário
O Departamento Regional não utiliza nenhum imóvel locado.
Quadro 17 – Unidades Móveis do DR

Item
01
02

Unidades Móveis

Abrangência

OdontoSESC
BiblioSESC

Destinação

Todo Estado do Acre
Rio Branco

Saúde Bucal
Cultura e Educação

Quadro 18 – Informações sobre as Unidades Físicas

Item

Unidade
Operacional /

Imóveis

Endereço

Destinação

Valor do Imóvel

1

SESC BOSQUE

AVENIDA GÉTULIO VARGAS, NR 2473,
BAIRRO BOSQUE, RIO BRANCO/AC.

Educação, Saúde,
Cultura, Lazer e
Assistência

2

SESC CENTRO

AVENIDA BRASIL, N 713, BAIRRO CENTRO,
RIO BRANCO/AC.

Educação, Saúde,
Cultura

R$ 6.175.000,00

3

SESC SENADOR
GUIOMARD

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NR 1690,
BAIRRO CENTRO, SENADOR GUIOMARD/AC.

Educação, Saúde E
Lazer

R$ 5.758.537,99

4

SESC PLÁCIDO
DE CASTRO

RODOVIA AC 40, KM 01, NR 2042, BAIRRO
CAGEACRE, PLÁCIDO DE CASTRO/AC.

Educação, Saúde E
Lazer

R$ 3.188.000,00

5

SESC XAPURI

RUA 24 DE JANEIRO, ESTRADA DA VARIANTE,
NR 1689, BAIRRO GEQUIA, XAPURI/AC.

Educação e Saúde

R$ 1.569.000,00

6

SESC BRASILÉIA

RUA JOÃO JOVINO DE OLIVEIRA, N 960,
BAIRRO ELDORADO, BRASILEIA/AC.

Educação, Saúde E
Lazer

R$ 1.235.000,00

7

SESC FEIJÓ

RUA EDNALDO GOMES FERREIRA, NR 741,
BAIRRO BELA VISTA, FEIJÓ/AC.

Educação e Saúde

R$ 1.538.000,00

8

SESC CRUZEIRO
DO SUL

RODOVIA AC- 405, KM 06, CRUZEIRO DO
SUL/AC

Saúde e Lazer

R$ 18.562.000,00

R$ 37.510,000,00

5.3. Tecnologia da Informação
A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (GETIC) é composta por 06 (seis) funcionários
sendo: 1 (um) Gerente, 1 (um) Técnico em Programação, 3 (três) Técnicos de Manutenção
Hard/Software e Técnico em Manutenção Sistemas, 1 (um) estagiário e 1 (um) jovem aprendiz. Os
sistemas de informação do Departamento Regional estão baseados nos sistemas desenvolvidos e
padronizados pelo Departamento Nacional e pelos sistemas desenvolvidos internamente ou
adquiridos no mercado.
No que diz respeito ao Comitê Gestor de TI, o Regional ainda não possui, tendo suas decisões
analisadas e deliberadas diretamente com a Direção Administrativa, Direção Regional e Assessoria de
Planejamento, no entanto a Gerência de Tecnologia já apresentou proposta de criação do comitê,
estando essa em fase de criação de normas e atribuições, a serem aprovadas e executadas a partir de
2020.
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Em 2019 o DR ainda não conseguiu concluir o plano de capacitação em TI, porém, os técnicos
participaram de algumas ações de capacitações ofertadas pelo DR com o apoio do DN, contemplando
inclusive a área de gestão e infraestrutura, através dos seguintes cursos: ITILF - Fundamentos ITIL V3,
16 Horas, COBIT 5 Fundamentos, 16 Horas e TCP-IP BÁSICO + AVANÇADO, 40 Horas e MCSA –
MICROSOFT WINDOWS SERVER 40-742 – IDENTIDADE, 40 Horas. No entanto, para 2020 o DR já está
contratando plataforma na modalidade on-line por meio de assinatura com acesso ilimitado e mais de
800 cursos na área de TI e Curso de Formação de Cientista de Dados com carga horária de 360 horas
disponível para os funcionários lotados em TI.
A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC possui um Serviço de Help Desk
(SEND) que utiliza uma ferramenta informatizada, desenvolvida pelo SENAC/PA para gestão dos
problemas relacionados a TI e Arquivo e Protocolo. Esta ferramenta comtempla dois módulos ativos
(HELP DESK) para suporte em informática e (ARQUIVO E PROTOCOLO) para documentos internos e
externos do SESC. O SEND trabalha com quatro níveis de atendimento:
NÍVEL 1 – SUPORTE AO USUÁRIO
Atendimento aos Servidores que solicitam via Help Desk nas seguintes categorias:
• Gestão de Pessoas nos Softwares – Criação de Credenciais para acesso aos sistemas
da Instituição e Configuração dos Perfis;
• Suporte e Manutenção em Hardware – Em equipamentos por defeito físico e
Instalação e Configuração de Impressoras;
• Suporte e Manutenção em Software – Instalação de Sistemas Operacionais e
aplicativos em computadores e Notebooks, controle de licenças de Software;
• Suporte e Manutenção em Telefonia – Liberação dos ramais via solicitação a Direção,
Implantação, manutenção e gerenciamento de telefonia IP.
NÍVEL 2 – SUPORTE INFRAESTRUTURA DE REDE
• Diagnóstico de problemas com a rede lógica, link de dados e servidores;
• Configuração de equipamentos de redes, servidores, switches, roteadores e outros
ativos;
• Procedimentos de contingência;
• Instalação e Configuração de softwares em Servidores;
• Monitoramento e disponibilidades da rede lógica e link de dados.
NÍVEL 3 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
• Gerenciamento de backups e rotinas de recuperação de desastres;
• Monitoramento da Segurança da Informação;
• Instalação e Configuração do Banco de Dados nas maquinas.
NÍVEL 4 – DESENVOLVIMENTO
• Levantamento de requisitos;
• Definição de escopo de Sistemas e Análise de viabilidade;
• Monitoramento e Correção dos Sistemas.
Nº
01

02

03

04

PROJETOS
DATA CENTER CONSTRUÇÃO CIVIL
EQUIPAMENTOS.
RENOVAÇÃO
DE
LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE.
DATA CENTER HARDWARE ATIVOS.

CONTROLE
DE
ACESSO
PDVESTABILIZADA.

ORÇAMENTO
R$ 199.850,14

R$ 131.874,48

R$ 803.099,00

R$ 235.547,52

RESULTADOS ESPERADOS
Ambiente mais adequado para os padrões de
redundância garantindo alta disponibilidade
aos ativos de Data Center.
Garantir a continuidade, das soluções
existentes na infraestrutura de T.I.

PRAZO
2º Semestre 2020

Renovar os equipamentos seguindo os
padrões mais atuais tendo em vista que os
atuais ultrapassarão os 72 meses, tempo
limite da garantia pelo fabricante.
Modernizar o sistema de controle de acesso
do esporte, e garantir continuidade e
disponibilidade no funcionamento dos
mesmos.

2º Semestre 2020

2º Semestre 2020

2º Semestre 2020
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05

INFRAESTRUTURA DE
TELEFONIA.

R$ 133.903,00

06

INFRAESTRUTURA DE
FIBRA ÓPTICA.

R$ 426.048,80

TOTAL EM PROJETOS

Modernizar infraestrutura levando em
consideração o atual mercado, elevando o
sistema para a tecnologia IP onde atualmente
é analogia.
Garantir que a infraestrutura seja capaz de
suportar as novas tecnologias e ampliações da
unidade.

2º Semestre 2020

2º Semestre 2021

R$ 1.930.322,94

Objetivando otimizar e melhorar processos internos institucionais, realizamos constates analise em
atividades que normalmente são terceirizadas, em 2019, atuamos em parceria técnica com DR Mato
Grosso no desenvolvimento do Power BI, fazendo com que não fosse necessário a contratação de
prestação de serviços para estas demandas.
Assim, ainda dispomos de alguns serviços terceirizados, como fornecimento de link de internet,
fornecimento de serviços telefônicos, link de comunicação ponto a ponto, entre outros.

5.3.1. Principais sistemas de informações
Abaixo o quadro-resumo contendo os principais sistemas de Informações com base na criticidade e
que mais contribuem para a realização da missão e objetivos institucionais, além de maior agilidade
no gerenciamento de informações. Em 2019 os sistemas que apresentaram maior densidade medida
pelo nível de utilização, abrangência nas diversas áreas/atividades e acesso por vários servidores estão
elencados no quadro abaixo:
RELAÇÃO DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS PELO SESC DEPARTAMENTO NACIONAL

SISTEMAS

OBJETIVOS

FUNCIONALIDADES

RESPONSÁVEL
TÉCNICO EM TI

SCA

SISTEMA
CENTRAL DE
ATENDIMENTO

SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTELA,
INSCRIÇÕES DE ATIVIDADES, VENDAS DE
SERVIÇOS, VERIFICAÇÃO DE VAGAS NAS
ATIVIDADES E IMPRESSÕES DE
RELATÓRIOS.

GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

SCAMOD

MÓDULO DE
ATIVIDADE

GERPDV

GERENCIADOR
DO PONTO DE
VENDA

PDV

PONTO DE
VENDA

SISTEMA DE CADASTRO DE TURMAS,
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR TURMAS,
ALOCAÇÃO DE ESPAÇO, ALOCAÇÃO DE
PROFISSIONAL, ACOMPANHAMENTO DAS
TURMAS, IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS.

SISTEMA DE GERENCIA O PONTO DE
VENDA, CRIAÇÃO DE PRODUTOS,
MOEDAS, CATEGORIAS, LOCAIS DE VENDA
E PONTOS DE VENDA, EMISSÃO DE
RELATÓRIOS.
SISTEMA DE VENDAS DE PRODUTOS DE
ACORDO COM A CATEGORIA DO SESC.

RESPONSÁVEL
TÉCNICO NA
ÁREA DE
UTILIZAÇÃO

CRITICIDADE
PARA O DR

ANA CRISTINA
NOGUEIRA DA
SILVA

ALTA

GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

JESUS WGLEISON
SAMPAIO DA
SILVA /
OZIETE PEREIRA
GARCIA DE
HOLANDA /
MELISSA DE LIMA
ABRANTES
CUNHA /
MARIZETE
GONÇALVES DE
MELO /
ISRAEL MORENO
ASSEM
GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

ALTA

ALTA

ALTA
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RELAÇÃO DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS E/OU TERCEIRIZADOS NO DR/AC

SISTEMA DE FOLHA
DE PAGAMENTO

CADASTROS DE COLABORADORES,
TURNOS, EVENTOS, CÁLCULOS
TRABALHISTAS, FOLHA DE
PAGAMENTO E OUTROS.

JEFERSON
BARBOSA DA
SILVA

ALEXSANDRA
GUIMARÃES COSTA

ALTA

SEND

SISTEMA DE
ARQUIVO E
PROTOCOLO

SISTEMA WEB DE CADASTRO DE
OCORRÊNCIAS DE TI, REGISTRO DE
AÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA
ATIVIDADE CADASTRADA, ENVIO DE
ARQUIVO E PROTOCOLO, CADASTRO
DE CATEGORIAS, CADASTRO DE
ASSUNTOS.

GUYBERTO
OLIVEIRA DA
SILVA

GUYBERTO
OLIVEIRA DA SILVA

MÉDIA

FIREWALL

SISTEMA DE
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

SISTEMA DE CONTROLE DA
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,
CONTROLE DE ACESSO NOS SITES E
ACESSO À REDE INTERNA DO SESC.

ARÃO
KURJASKY
SOARES

ARÃO KURJASKY
SOARES

ALTA

VMWARE

SISTEMA DE
MÁQUINAS VIRTUAIS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS
SERVIDORES VIRTUAIS DE REDE.

ARÃO
KURJASKY
SOARES

ARÃO KURJASKY
SOARES

ALTA

ARCSERVER
UDP

SOFTWARE DE
BACKUP DE DADOS E
DE RECUPERAÇÃO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
BACKUP DE DADOS E RECUPERAÇÃO
DE DADOS.

ARÃO
KURJASKY
SOARES

ARÃO KURJASKY
SOARES

ALTA

INTRANET

INTRANET

REDE PRIVADA

ARÃO
KURJASKY
SOARES

ARÃO KURJASKY
SOARES

S - APCV

SISTEMA DE
SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE VIAGENS

SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE VIAGENS

ARÃO
KURJASKY
SOARES

ARÃO KURJASKY
SOARES

ALTA

SGV

SISTEMA GESTÃO DE
VEÍCULOS

AGENDAR AS SAÍDAS DE VEÍCULOS

ARÃO
KURJASKY
SOARES

ARÃO KURJASKY
SOARES

ALTA

PCG

PROGRAMA DE
COMPROMETIMENTO
GRATUITO

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO
GRATUITO

RM FOLHA

CARTÃO
VIRTUAL

CARTÃO VIRTUAL

CARTÃO DO SESC VIRTUAL

ALUÍZIO DOS
SANTOS CATÃO
NETO

ALUÍZIO DOS
SANTOS CATÃO
NETO

ALUÍZIO DOS
SANTOS CATÃO
NETO

ALUÍZIO DOS
SANTOS CATÃO
NETO

ALTA

ALTA

MÉDIA
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CARTÃO DE
CONSUMO

CARTÃO DE
CONSUMO

EXTRATO DO CARTÃO CONSUMO

ALUÍZIO DOS
SANTOS CATÃO
NETO

ALUÍZIO DOS
SANTOS CATÃO
NETO

MÉDIA

Fonte: GETIC– Gerência de Tecnologia e Comunicação

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI)
O Departamento Regional não possui Plano Estratégico de TI e/ou Plano Diretor de TI. Através do
Comitê Nacional de Tecnologia da Informação foi elaborado modelo de Política de Segurança da
Informação (PSI) e Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Nacional, onde servirá de subsidio
para elaboração do Plano do Departamento Regional que já se encontra em fase de construção
contemplando o triênio 2020-2022, com previsão de aprovação e implementação no primeiro
semestre de 2020.

5.4. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis
No exercício de 2019 a Administração Regional estimou a Receita e fixou a Despesa em R$
39.195.290,00 de orçamento, contudo realizou 93% da Receita e 85% da Despesa previstas. Resultado
positivo alcançado na realização da receita se deu principalmente pela execução das receitas de
serviços no Programa Lazer, mas especificamente na Atividade do meio de hospedagem na Unidade
de Turismo e Lazer de Cruzeiro do Sul, que apresentou um crescimento de receita realizada de 18%
em relação a 2018 e 71% a mais em relação a meta prevista de 2019, o que demonstra que anualmente
a unidade de hospedagem que foi inaugurada em 2017 vem se consolidando e demonstrando a sua
potencialidade, como atividade fundamental para o lazer e formação cultural do nossa clientela, a
medida que possibilita o contato com novas paisagens, realidades e identidades. 75% das Despesas
Correntes foram asseguradas pela Receita de Contribuição e Transferências Correntes. No que diz
respeito as Despesas, 53% das Despesas Correntes foram destinadas a Pessoal e Encargos, 46% a Uso
de Bens e Serviços, 1% a Transferências a Instituições Privadas. Já em Despesas de Capital executamos
apenas 41%, esse resultado se deu pelo atraso na contratação das obras aprovadas em Plano de
Investimento, como a construção do Bloco de Saúde e reforma da Unidade do Sesc Centro, isso em
decorrência da necessidade de ajustes nos projetos, o que atrasou consideravelmente a conclusão dos
projetos complementares. As Receitas e Despesas executadas, assegurou os meios necessários para
alcançar os objetivos e metas previstas no Programa de Trabalho, tendo sua execução pautadas nas
orientações contidas em nossos regimentos.
Principais Recursos (em milhares de reais)

2018

Receita de Contribuição

8.208.603,73

8.629.112,40

8.338.780,00

Receitas de Prestação de Serviços

6.262.549,35

6.507.330,97

6.337.223,00

196.667,05

80.491,53

76.000,00

1.431.196,26
12.048.943,50
0
20.000,00
1.096.012,69

1.509.781,04
15.509.960,54
3.092.614,24
0
1.295.176,75

1.540.000,00
12.606.608,00
2.738.801,00
28.000,00
4.361.802,00

Receitas de Outros Serviços
Receitas Financeiras
Transferências Correntes
Outras Transferências das Inst. Privadas
Outras Receitas de Capital
Mobilização de Recursos Financeiros

2019

2020
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Outras
Transferências das
Int. Privadas
8,44%

Mobilização de
Recursos
Financeiros
3,54%

Receita de
Contribuição
23,56%

Receitas de
Prestação de
Serviços
17,77%
Receitas de Outros
Serviços
0,22%
Receitas Financeiras
4,12%

Transferências
Correntes
42,35%

R$

Principais Despesas (em milhares de reais)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos
Uso de Bens e Serviços
Transferências a Instituições
Contribuições
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

Transferências a
Instituições
Privadas
1%

Uso de Bens e
Serviços
44%

Privadas

2018

-

2019

2020

27.065.190,01
14.811.121,42
12.012.735,72
241.332,87

32.120.901,01
17.009.224,23
14.857.980,86
253.695,92

32.927.214,00
17.548.128,00
15.133.926,00
245.160,00

1.096.012,69
1.096.012,69

1.295.176,75
1.295.176,75

3.100.000,00
3.100.000,00

Investimentos
4%

Pessoal e Encargos
51%
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5.4.1. Principais Contratos Firmados
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/ano

Objeto

Favoreci
do

AC-2016-CS-003

SERVIÇO DE
LIMPEZA SESC
BOSQUE, CENTRO,
SENADORGUIOMA
RD, PLÁCIDO DE
CASTRO E
CONDOMINIO

LIDERANÇA
SERVIÇOS LTDA
EPP

AC-2015-CF-007

VIGILÂNCIA
ARMADA

CNPJ/ CPF

Mod.
Licitação

Data da
contratação

Sit.

Nat.

Elem.
despesa

03.296.965/000161

PREGÃO

15/04/2016

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 1.843.986,96

INVIACRE
SEGURANÇA
LTDA

07.134.755/000128

PREGÃO

01/05/2015

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 1.386.925,20

AC-2018-CF-082

FORNECIMENTO
DE CARNES
(BOVINAS,
SUÍNAS, AVES) E
DE PEIXES PARA O
SESC

FRICARNES
DISTRIBUIDORA
EIRELI - ME

08.279.380/000157

PREGÃO

02/10/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 830.102,00

AC-2018-CO-007

REFORMA DO
GINÁSIO DO SESC
BOSQUE

CONSTURTORA
MANUELLA
EIRELI - EPP

04.600.599/000155

CONCORRÊNCI
A

29/10/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.2.1.4

R$ 757.955,48

AC-2019-CF-83

FORNECIMENTO
DE CARNES PARA
O SESC

FRICARNES
DISTRIBUIDORA
EIRELI - ME

08.279.380/000157

PREGÃO

09/10/2019

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

AC-2019-CS-008

SUBSTITUIÇÃO DA
COBERTURA DO
HOTEL SESC
CRUZEIRO DO SUL

M. D.
CONSTRUÇÕES
EIRELI

11.604.530/000165

PREGÃO

15/07/2019

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 693.758,28

AC-2018-CF-020

FORNECIMENTO
DE
HORTIFRUTIGRAN
JEIROS PARA O
SESC

SANTOS &
BARBOSA LTDA

00.415.832/000179

PREGÃO

08/03/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 566.250,00

AC-2018-CF-066

FORNECIMENTO
DE GÊNEROS
ALÍMNTICIOS
PARA O SESC LER

D. L. RAMOS ME

05.146.814/000152

PREGÃO

27/08/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 555.639,12

AC-2017-CS-011

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE
LAVANDERIA
PARA CRUZEIRO
DO SUL

J. B. P. CORREIA
- ME

20.153.355/000128

PREGÃO

18/05/2017

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 504.051,46

AC-2018-CS-002

TRANSPORTE
ESCOLAR

MOURA E
OLIVEIRA
TRANS.
TURISTICA DE
SUPER. LTDA

07.191.795/000101

PREGÃO

18/01/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 481.399,93

Total
Fonte: Gelcon – Gerência de Licitações e Contratos

Valor total

R$ 724.444,00

R$ 8.523.837,90

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

Data da
contrataç
ão

Sit.

Nat.

Elem.
despesa

Valor do
pagamento
total no
exercício

Contrato/ano

Objeto

Favorecido

CNPJ/ CPF

AC-2016-CS-003

SERVIÇO DE
LIMPEZA SESC
BOSQUE,
CENTRO,
SENADORGUIO
MARD,
PLÁCIDO DE
CASTRO E
CONDOMINIO

LIDERANÇA
SERVIÇOS LTDA
EPP

03.296.965/000161

PREGÃO

15/04/2016

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 1.822.467,60

AC-2015-CF-007

VIGILÂNCIA
ARMADA

INVIACRE
SEGURANÇA LTDA

07.134.755/000128

PREGÃO

01/05/2015

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 1.360.952,88

AC-2018-CF-082

FORNECIMENT
O DE CARNES
(BOVINAS,
SUÍNAS, AVES)
E DE PEIXES
PARA O SESC

FRICARNES
DISTRIBUIDORA
EIRELI - ME

08.279.380/000157

PREGÃO

02/10/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 461.395,67

AC-2018-CO-007

REFORMA DO
GINÁSIO DO
SESC BOSQUE

CONSTURTORA
MANUELLA EIRELI
- EPP

04.600.599/000155

CONCORRÊNCIA

29/10/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.2.1.4

R$ 709.607,15

AC-2019-CF-83

FORNECIMENT
O DE CARNES
PARA O SESC

FRICARNES
DISTRIBUIDORA
EIRELI - ME

08.279.380/000157

PREGÃO

09/10/2019

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 90.413,31

AC-2019-CS-008

SUBSTITUIÇÃO
DA COBERTURA
DO HOTEL SESC

M. D.
CONSTRUÇÕES
EIRELI

11.604.530/000165

PREGÃO

15/07/2019

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 693.758,28
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CRUZEIRO DO
SUL

AC-2018-CF-020

FORNECIMENT
O DE
HORTIFRUTIGR
ANJEIROS PARA
O SESC

SANTOS &
BARBOSA LTDA

00.415.832/000179

PREGÃO

08/03/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 48.088,00

AC-2018-CF-066

FORNECIMENT
O DE GÊNEROS
ALÍMNTICIOS
PARA O SESC
LER

D. L. RAMOS - ME

05.146.814/000152

PREGÃO

27/08/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.1

R$ 180.040,27

AC-2017-CS-011

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE
LAVANDERIA
PARA
CRUZEIRO DO
SUL

J. B. P. CORREIA ME

20.153.355/000128

PREGÃO

18/05/2017

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 54.127,37

AC-2018-CS-002

TRANSPORTE
ESCOLAR

MOURA E
OLIVEIRA TRANS.
TURISTICA DE
SUPER. LTDA

07.191.795/000101

PREGÃO

18/01/2018

ATIVO

ORDINÁRIO

5.1.2.3

R$ 43.763,33

Total

R$ 5.464.613,86

5.4.2. Transferências, Convênios e Congêneres
5.4.2.1. Transferências para Federações e confederações
Transferência Instrumento

Objeto Convenente CNPJ/CPF

Valor da
Data da
Contrapartida firmatura

Sit.

Valor total

Convênio

Manutenção
do Ar
Condicionado

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

27/03/2017

Ativo

R$ 51.220,68

Convênio

Divulgação
em Jornais

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

21/02/2014

Ativo

R$ 36.900,00

Convênio

Divulgação
em Jornais

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

01/03/2019

Ativo

R$ 36.900,00

Convênio

Revista Digital

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

01/03/2018

Ativo

R$ 24.000,00

-

Convênio

Integração do
Estágio
Profissional

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

20/06/2006

ativo

R$ 7.490,00*

-

Dec. Lei n 5.725

Contribuição
da
arrecadação
compulsória

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

Expojuruá
2019

Federação do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado do Acre Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

AC-2017-CON-002

AC-2014-CON-001

AC-2019-CON-001

AC-2017-CON-001

-

-

-

04/09/2019

-

R$ 253.695,92

-

R$ 32.041,34

R$ 410.206,60

TOTAL

*Nota: Estágio Profissional – O valor constante da contrapartida refere-se à taxa de administração.
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5.4.2.2. Convênios e Congêneres
Objeto

Convenente

CNPJ/CPF

Valor da
Contrap
artida

PROJETO
ODONTOSESC –
RIO BRANCO

SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO –
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL NO ESTADO
DO ACRE – SESC –
AR/AC

03.616.827/000-12

-

09/04/2019

E

Manutenção do
Ar
Condicionado

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

27/03/2017

E

R$ 51.220,68

AC-2014-CON-001

Divulgação em
Jornais

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

21/02/2014

E

R$ 36.900,00

AC-2019-CON-001

Divulgação em
Jornais

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

01/03/2019

E

R$ 36.900,00

Revista Digital

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

01/03/2018

E

R$ 24.000,00

-

Integração do
Estágio
Profissional

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

20/06/2006

E

R$ 7.490,00

-

Contribuição da
arrecadação
compulsória

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

-

E

R$ 253.695,92

-

Expojuruá 2019

Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do
Acre - Fecomércio

63.589.881/0001-48

-

-

E

R$ 32.041,34

Convênio

-

AC-2017-CON-002

AC-2017-CON-001

Data da
firmatura

Sit.

Total

Valor total

R$ 229.876,80

R$ 672.124,74

5.4.3. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens
do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

1.2.3.2.9
1.2.3.2

Rubrica
Equipamentos e Mobiliário em Geral
Veículos
Bens Móveis Diversos (obras de arte)
Depreciação Acumulada de Bens
Móveis
BENS MÓVEIS
Terrenos
Construções em Curso
Edificações
Depreciação Acumulada de Bens
Móveis
BENS IMÓVEIS

1.2.3

IMOBILIZADO

1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
1.2.3.1.9
1.2.3.1
1.2.3.2.1
1.2.3.2.2
1.2.3.2.3

2019
13.683.113,82
1.606.168,07
1.008,00

2018
Variação (%)
12.932.532,94
5,80 %
1.606.168,07
0,00 %
1.008,00
0,00 %

-8.186.989,62
7.103.300,27
31.120.043,00
12.047.362,38
44.432.295,99

-7.044.874,31
7.494.834,70
16.801,00
11.713.078,27
66.860.598,52

16,21 %
-5,22 %
185127%
2,85 %
-33,54 %

-1.777.291,83
0,00
85.822.409,54 78.590.477,79

0,00 %
9,20 %

92.925.709,81

86.085.312,49

7,94 %

Bens Móveis
Considerando que o Serviço Social do Comércio realiza suas atividades de forma uniforme e
padronizada e a utilização dos bens dar-se-á de forma natural, adota-se a política de exploração de
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seus bens até o fim de sua vida útil, efetuando doação a instituições sem fins lucrativos quando ainda
comprovado a geração de benefícios econômicos. Em caso de desgaste total e sucata os bens são
doados mediante a um certificado às entidades que se comprometem a reciclagem dos resíduos
sólidos que diminuem os impactos ambientais de resíduos.
A prática contábil é aprovada por meio da resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros efetuados em
conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.
Os equipamentos e mobiliários em geral estão pulverizados em equipamentos de informática, móveis
e utensílios e equipamentos e máquinas em geral, enquanto que os bens móveis diversos são
compostos por obras de arte.
Conforme Resolução Sesc 1.246/2012 a depreciação dos Bens Móveis é calculada pelo método das
quotas constantes, a base de cálculo é o valor de custo de aquisição do bem ou o valor de reavaliação
e/ou mensuração decorrente de novas avaliações efetuadas para o bem. Equipamentos, Máquinas
em Geral e Mobiliário em Geral o Tempo de Apropriação é de 10 anos e a Taxa Anual é de 10%a.a, já
os Veículos em Geral considera-se 5 anos e a Taxa Anual é de 20%a.a.

Bens Imóveis
O aumento de 9,20% em Bens Imóveis em 2019 deve-se ao acréscimo de 185127% na conta Terrenos
devido a apropriação dos terrenos realizada após Laudos Técnicos de Avaliação dos Bens Imóveis e um
decréscimo de -33,54% na conta Edificações devido aos ajustes necessários dos saldos das Contas
também em decorrência de Laudos Técnicos de Avaliação dos Bens Imóveis da Regional Sesc Acre
realizado no ano. Informamos ainda que houve o registro de transferência das obras em curso no
decorrer do exercício que foram finalizadas e transformadas em Edificações.
Compõe os Terrenos da AR:
Terreno Sesc Centro;
Terreno Sesc Bosque;
Terreno Sesc Senador Guiomard;
Terreno Sesc Brasiléia;
Terreno Sesc Cruzeiro do Sul;
Terreno Sesc Plácido de Castro;
Compõe as Edificações da AR:
Edificações – Centro;
Edificações – Bosque;
Edificações – Senador Guiomard;
Edificações – Brasiléia;
Edificações – Cruzeiro do Sul;
Edificações – Plácido de Castro;
Seguindo o embasamento da Resolução Sesc 1.246/2012 a depreciação dos Bens Imóveis é calculada
pelo método das quotas constantes, a base de cálculo é o valor de custo de aquisição do bem ou o
valor de reavaliação e/ou mensuração decorrente de novas avaliações efetuadas para o bem, como já
mencionado anteriormente no ano de 2019 foi realizado a Avaliação dos Bens Imóveis e calculado a
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depreciação sobre as Edificações considerando a Taxa Anual de 4%a.a com tempo de Apropriação de
25 anos.

5.4.4. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE E
CÁLCULOS REFERENTES À GRATUIDADE DOS CURSOS
Em 13 de novembro de 2018, o Sesc institui a Resolução Sesc 1.401, que determina o modelo de
Apuração de Custo do Sesc, visto as necessidades de apoiar a avaliação de resultados e desempenho
da Entidade, aprimorar a gestão, além de garantir a adoção de boas práticas para o desenvolvimento
institucional.
Na Resolução mencionada, disponível no Portal de Transparência do Sesc, consta o método
estabelecido para a apropriação de custos em âmbito nacional e os parâmetros que podem ser
adotados para o direcionamento dos custos diretos e indiretos, dando opção de três possibilidades
para alocação dos custos indiretos, de forma a permitir a utilização do modelo de custo dado as
diferenças existentes em cada região.
Adicionalmente, ressalta-se que o método estabelecido serve como base para determinar a totalidade
dos custos no Sesc, sendo considerado também para a definição dos custos com o Programa de
Comprometimento e Gratuidade do Sesc.

5.4.5. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas
Demonstração contábil/notas explicativas

Endereço para acesso

PC 1 – Quadro Comparativo da Receita Orçada
com a Arrecada

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 2 – Quadro Comparativo da Despesa
Autorizada com a Realizada por Natureza de
Gastos

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 5 – Balanço Financeiro

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 6 – Balanço Patrimonial Comparado

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 7 – Demonstração das Variações
Patrimoniais

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 13 – Demonstrativo das Receitas de Serviço
Realizadas por Programa, Atividade

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 14 – Demonstrativo das Despesas Realizadas
por Programa, Atividade (Corrente)

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 15 – Demonstrativo das Despesas Realizadas
por Programa, Atividade (Capital)

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

PC 3 – Balança Orçamentário

http://transparencia.sesc.com.br/portal/acre/acre
?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Acre

Nota Explicativa das Demonstrações Contábeis

-

Declaração de Conformidade Financeira e
Patrimonial
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6. Considerações Finais e Desafios
A Administração Regional do Sesc no Estado do Acre concluiu o exercício de 2019 atingindo seus
objetivos que contribuíram, substancialmente, para o cumprimento de sua missão institucional,
amplamente assegurado em seus documentos normativos e institucionais, que é o de promover ações
socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e qualidade de vida dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa
e democrática.
Para nós, gestores do Regional e do Sistema Fecomércio, o trabalho social desenvolvido pelo Sesc se
traduz no resultado destas ações na vida de milhares de pessoas, especialmente, o cliente legal e seus
dependentes, que é o de transformar a vida das pessoas e das comunidades as quais estes públicos
estão inseridos.
Em 2019 o Sesc Acre elaborou, de forma participativa e colaborativa, o seu Plano Estratégico que será
referência no período de 2020-2024 aos gestores, técnicos e demais equipes para tomadas de decisões
assertivas que venham garantir a governabilidade da Entidade. Este plano fez com que as equipes
refletissem sobre o nosso papel possibilitando cada colaborador a fazer imersão profunda sobre a
história do Sesc, serviços por ele realizados, os clientes que são atendidos, seus processos internos e
exigiu também, a reflexão sobre as questões sociais, políticas e econômicas do Brasil e do Estado,
destacando suas estratégias de atuação frente aos desafios impostos pelo mundo moderno.
O plano a ser implementado em 2020 teve sua construção amparada na metodologia do Balanced
Scorecard, e amparado por arcabouço conceitual proposto nos documentos Modelo Programação e
Avaliação – Módulo Sistema de Planejamento, Carta da Paz Social, Diretrizes Gerais de Ação do Sesc,
Diretrizes Gerais para o Quinquênio 2016-2020 que permitiram a definição de tema, metas,
indicadores e ações estratégicas alinhadas inteiramente a natureza organizacional da Entidade.
Os resultados obtidos pelo Regional nos Campos de Ação do Sesc demonstram, claramente, nossos
avanços em relação ao ano de 2018, mas também reafirmam a possibilidade de adoção de novas
estratégias àqueles resultados que não estão em conformidade com o planejado no exercício.
Estratégias relacionadas a participação mais efetiva de trabalhadores do comércio e seus dependentes
em algumas Atividades como Trabalho Social com Grupos, Educação de Jovens e Adultos, Educação
Complementar/Modalidade Acompanhamento Pedagógico, Turismo Social/Modalidade Turismo
Receptivo precisam ser revistas pela gestão.
Há ainda o consenso de que o Departamento Regional precisa estabelecer e/ou aperfeiçoar estratégias
de acompanhamento do nível de subsídio apresentado no Programa Saúde na Atividade de Nutrição
que deve estar em consonância com a Diretriz do Quinquênio nº 01 onde estabelece que as
Administrações Regionais devem assegurar um crescimento equilibrado, de modo que a receita não
seja superior a despesa.
O Regional pretende ampliar as discussões internas, junto às equipes gestoras, a necessidade de
implantar ferramenta que avalie os impactos do trabalho social demandado pelo Sesc no Estado do
Acre, portanto, o SROI – Social Returno on Investment e sua implantação efetiva nas ações garantirá
mais valor ao trabalho realizado, pois a Avaliação de Impacto é uma ferramenta estratégica valiosa.
Ela fornece às organizações dados e evidências que permitem refletir sobre as abordagens adotadas e
oferecem suporte para o processo de tomada de decisão. Ademais, torna possível analisar a relação
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de causalidade entre as intervenções e os impactos percebidos, identificando fatores que são
fundamentais para impulsionar as transformações, outros que não contribuem de forma tão direta e,
ainda, limitadores e fatores que criam obstáculos. Assim, estudos de Avaliação de Impacto vão muito
além da mensuração – permitem também refletir sobre estratégias para potencializar as
transformações desejadas.
Também se faz necessário a discussão de instituir pesquisas de satisfação da clientela que utiliza os
serviços propostos pelo Regional, de modo que estes estudos apontem para novas propostas de
serviços, novas metodologias de atuação, espaços adequados e profissionais competentes que possam
dinamizar o trabalho em atendimento ao cliente.
O Regional obteve capilaridade e abrangência em sua atuação considerando que possui
representatividade nas cidades de Rio Branco, capital do Estado, Cruzeiro do Sul, segunda maior
população, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia e Feijó. No ano de 2020 o Sesc
pretende continuar nos municípios já citados anteriormente e ampliar seu raio de atuação através das
Unidades Móveis com os Projetos OdontoSesc e BiblioSesc que promovem ações sistemáticas de saúde
bucal e incentivo à leitura e formação intelectual, respectivamente.
O Sesc Acre adota valores institucionais que representam a sua história e seu papel enquanto entidade
promotora de ações socioeducativas, além de permitir o diálogo com a sociedade e demais
instituições, por garantir princípios como sustentabilidade, inovação, ação educativa, transparência,
acolhimento, que entre outros, garantem o compromisso com o desenvolvimento das pessoas e do
Estado.
Ampliar e fortalecer a política de valorização e desenvolvimento profissional são duas vertentes que o
Sesc Acre busca concentrar esforços, no sentido de promover ações de desenvolvimento técnico que
formem uma equipe competente tecnicamente e traga resultados importantes para a gestão.
Este Relatório pretende prestar contas à sociedade em geral e aos órgãos de controle externo, mas
também, prestar um balanço social de nossas ações para o empresariado e trabalhadores do comércio.
São os trabalhadores do comércio, juntamente com os empresários, que são a nossa principal razão
de continuarmos com a missão de trabalho social. Portanto, este documento também se configura
como elo de comunicação entre o Sesc Acre e a classe empresarial e seus colaboradores no sentido de
levar a estes segmentos e públicos o que de fato realizamos, quais as nossas dificuldades e quais
caminhos futuros queremos percorrer, e principalmente, o que queremos para nossos clientes e o que
eles podem esperar de nossas ações.
O Relatório ainda é a possibilidade de fazermos reflexões internas sobre a gestão, identificando as
fragilidades, as incertezas, as potencialidades, as características intrínsecas da gestão, seus
mapeamentos, seus campos de atuação, os perfis das equipes gestoras, e ele também se constitui em
pressuposto de tomadas de decisão na perspectiva que garante subsídios (informações, indicadores,
dados) que requeiram correções e outras medidas de gestão.
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LISTA DOS ANEXOS
1) Anexos referentes ao subitem 5.4.5 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas
explicativas
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