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1 – Apresentação 

A Administração Regional do Sesc no Estado do Acre apresenta o Relatório de Gestão do exercício 

2017, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010; 

da Decisão Normativa nº 161, de 1º de setembro de 2017, do Tribunal de Contas da União; da Resolução 

Sesc Nº 1.605, de 21 de maio de 2004 que aprova as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc; Resolução Sesc Nº 

1.166 de 30 de dezembro de 2008 e 1.351 de 30 de junho de 2017, que aprova as Normas para Aplicação 

do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e altera as Normas para Aplicação do Programa de 

Comprometimento e Gratuidade; Resolução Sesc Nº 1.303, de 21 de agosto de 2015 que aprova o 

Referencial Programático do Sesc; Resolução Sesc Nº 1.305, de 21 de agosto de 2015 que aprova as 

Diretrizes do Quinquênio 2016/2020. 

Respaldado nestes documentos normativos, este Relatório está estruturado em 09 capítulos, que 

contemplam informações relevantes sobre o desempenho da gestão da Administração Regional, 

principalmente o de ênfase no planejamento estratégico que estabeleceu a análise de indicadores de 

desempenho de acordo com as ações que foram planejadas e realizadas no exercício de 2017, e tendo 

como referência de planejamento de programação finalística o Referencial Programático do Sesc, 

aprovado pela Resolução Sesc Nº 1.303. 

A inauguração do Centro de Turismo e Lazer na cidade de Cruzeiro do Sul reforçou o compromisso 

com o desenvolvimento do turismo social no Estado do Acre, além de oportunizar ações sociais diversas 

nas Atividades Desenvolvimento Físico-Esportivo e Recreação, e do programa Saúde, destinadas ao 

trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares. Ainda em 2017, várias ações 

obtiveram destaque como a Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social que realizou doações de 

alimentos e de limpeza na cidade de Rio Branco e apoio às vítimas da enchente provocada pelo Rio Juruá, 

na cidade de Cruzeiro do Sul. 

Diversas ações dos programas Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência obtiveram resultados 

importantes na consolidação do cumprimento da missão institucional, considerando a democratização e o 

acesso à programação previamente planejada pela Administração Regional. Estas diversas ações buscaram 

atender os interesses e necessidades da clientela preferencial da Entidade e públicos diversos que vêem no 

Sesc a oportunidade de promoção ao bem estar e melhoria de qualidade de vida. 

Este Relatório tem por finalidade descrever os resultados alcançados ao longo do ano de 2017 para 

os órgãos de controle e à sociedade de modo geral, assumindo papel de instrumento legal de prestação de 

contas e no reforço da missão institucional do Sesc enquanto órgão prestador de serviços sociais através 

de iniciativas de ações, produtos e serviços das áreas finalísticas durante o exercício. 

Contudo, o presente documento possibilita a Administração Regional ressaltar a finalidade da 

Instituição, que é planejar e realizar medidas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos 

comerciários e seus familiares, preferencialmente os de menor renda, com o firme objetivo de gerar 

transformações positivas no cotidiano da clientela preferencial, contribuindo sobremaneira para o 

desenvolvimento pessoal, social e econômico de todos. 
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2 - Visão geral da unidade prestadora de contas  

2.1 - Identificação da unidade  

 
Sesc / Administração Regional do Sesc ACRE 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica: de Direito Privado CNPJ: 03.616.827/0001-12 

Principal atividade: Serviço de Assistência Social sem alojamento Código CNAE: 88.00-6-00 

Contatos  

Telefones/fax: 68 3302 2850 

Endereço postal: Avenida Getúlio Vargas, nº 2473, Bairro Bosque, Condomínio Antônio de Oliveira Santos, 2º e 3º andar, 
CEP 69.908-605  

Endereço eletrônico:  

Página na internet: www.sescacre.com.br 

 

Identificação dos administradores  

Cargo Nome CPF Período de Gestão 
Administradores da Entidade 

Membros do Conselho Regional  

Presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre 

Leandro Domingos Teixeira 
Pinto 

040.757.222-87 
10/09/2014 a 09/09/2018 

2º Vice Presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Acre 

Bruno Cotta Paiva 
015.393.292-91 

10/09/2014 a 09/09/2018 

3º Vice Presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Acre 

Marcos Antônio Carneiro 
Lameira 308.093.802-00 

10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional Theobaldo Mota da Silva 060.601.962-68 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional José dos Santos Pereira 118.952.172-53 Indeterminado 

Membro do Conselho Regional Taumaturgo Lima Cordeiro 550.720.977-49 Indeterminado 

Membro do Conselho Regional Gilmário Souza Oliveira 029.722.498-01 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional André Pereira Paiva 077.382.627-02 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional 
Elvando Albuquerque 
Ramalho 

040.283.762-20 
10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional José Santos de Souza 007.014.242-49 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional José Luiz Revollo Junior 505.916.493-49 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional Delano Lima e Silva 391.689.372-49 17/03/2014 a 16/03/2018 

Membro do Conselho Regional 
Rosana Souza do 
Nascimento 

307.966.442-68 
24/04/2015 a 24/04/2019 

Membro do Conselho Regional Maria da Silva Freire 434.644.402-49 08/02/2016 a 08/02/2020 

Membro do Conselho Regional Maria de Lourdes Roque 
Carneiro 

217.772.502-00 
10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional Elias Martins Evangelista 091.090.562-20 Indeterminado 

Membro do Conselho Regional Nadja Maria Marques Abreu  823.404.712-49 Indeterminado 

Membro do Conselho Regional Antônio Wilson Tomaz da 
Silva 

484.039.202-10 
10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional 
Augusto Gomes de Souza 
Neto 

477.780.672-32 
10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional 
Pedro Rodrigues Cavalcante 
Neto 

466.223.492-15 
10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional Kadiscley Rodrigues Vidal 676.616.452-20 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional Jose Magid Kassem Mastub 360.438.852-04 10/09/2014 a 09/09/2018 

Membro do Conselho Regional Adriane Cardoso de Souza 787.857.902-49 24/04/2015 a 24/04/2019 

Membro do Conselho Regional Luiz Anute dos Santos 308.007.732-68 08/02/2016 a 08/02/2020 
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Diretores  

Direção Regional Débora Lopes Dantas 196.043.512-49 
03/09/2012 a 

Indeterminado 

Diretoria de Administrativa e Financeira Joel Francisco de Carvalho 059.704.587-91 
03/02/2014 a 

indeterminado 

Diretoria de Programas Sociais Rosana da Silva Rodrigues 412.826.202-15 
30/05/2005 a 

Indeterminado 

Assessoria da Presidência Rodrigo  Silva  Souza 571.692.762-91 01/10/2015 a 03/07/2017 

Assessoria da Presidência Lucas Gonçalves Vilas Boas 735.022.512-15 
01/08/2017 a 

Indeterminado 

Assessoria Técnica e de Planejamento Marcela Freire de Brito 648.653.552-00 
02/05/2005 a 

Indeterminado 

Assessoria Jurídica Ivan Cordeiro Figueiredo  444.448.691-00 
01/02/2012 a 

Indeterminado 

 

 

Figura 1 - Organograma 

Organograma funcional  
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2.2- Finalidade e competências institucionais 

Missão Visão Valores 

Promover ações socioeducativas que 
contribuam para o bem-estar social e 
a qualidade de vida dos trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e 
turismo, de seus familiares e da 
comunidade, para uma sociedade 
justa e democrática. 

Ampliar o reconhecimento do Sesc 
pela sociedade, como instituição 
inovadora e propositiva na promoção 
de ações para o desenvolvimento 
humano e social. 

Transparência  
Excelência  
Atuação em rede 
Ação educativa transformadora 
Sustentabilidade 
Acolhimento  
Respeito à diversidade 
Protagonismo  
Inovação 

Normas e Regimentos do Sesc 

Norma Endereço para acesso 
Decreto-lei nº 9.853 de 13 de 
setembro de 1946 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9853.htm 

Legislação do Sesc http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/ 

2.3 – Ambiente de atuação 

2.3.1 – Ambiente de atuação da entidade 

O Estado do Acre possui população estimada em 829.619 habitantes segundo dados projetados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2017, o que significa um aumento 

populacional de 11% em relação à estimativa de 2010.  

Com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 0,663 e apresentando taxa de 43,4% de pessoas no 

mercado formal, o que significa aproximadamente 374.000 pessoas inseridas na formalidade. Além disso, 

43.000 estão matriculados no ensino médio. É neste contexto estatístico que o Serviço Social do Comércio 

– Administração Regional no Estado do Acre se situa, encontrando neste panorama social e econômico,

uma oportunidade de intervenção no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. 

Considerando que o estado acreano possui expressivo número de empregados no mercado formal, e mais 

de 532.000 habitantes concentrados somente na zona urbana, o Sesc promoveu inúmeras ações, serviços e 

produtos que elevaram a vida de sua clientela preferencial, e ainda mais, ampliou consideravelmente seu 

raio de atuação a demais públicos diversos que receberam algum tipo de ação social proposta pela 

Entidade. 

Com 08 (oito) unidades fixas e 02 (duas) unidades móveis, a atuação do Sesc é potencial levando em conta 

a fragilidade da economia brasileira apresentada no ano de 2017, e os serviços sociais propostos nos 

programas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência assumiram papel importante no sentido de 

propor mudanças,  alternativas de enfrentamento às dificuldades que possam agregar qualidade de vida 

aos trabalhadores do comércio, seus dependentes e públicos diversos. 
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Em relação a ameaças, o DR define que a falta de conhecimento dos serviços ofertados pela Entidade por 

parte dos empresários ainda dificulta a atuação do Sesc, além disso, há uma demanda urgente que exige 

forte atuação no interior do Estado onde existe forte carência por ações sociais que possam trazer 

mudanças positivas na vida das pessoas. 

Manter um relacionamento permanente com os clientes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços 

e turismo possibilitou resultados positivos, levando em conta que a meta de previsão de Habilitações 

revalidadas foi de 15.840 e realizamos 17.111, atingindo 108% da meta prevista. Isso reflete o esforço 

empreendido pela Administração Regional em manter uma relação próxima com os clientes, identificando 

suas necessidades, seus perfis e mantendo relação institucional respeitosa com os empregadores. 

Assim, mantivemos bom relacionamento, apesar das diversidades, com as empresas do comércio de bens, 

serviços e turismo, que aproximou seus empregados e familiares às ações do Sesc, os riscos externos foram 

minimizados através desta ação interinstitucional que objetivou divulgar de forma mais efetiva o papel do 

Sesc perante as empresas acreanas. 

As principais mudanças ocorridas no campo econômico que trouxeram resultados negativos a economia 

brasileira obrigaram a Administração Regional do Sesc a conter gastos, evitando desperdícios, de modo a 

garantir sua receita e despesas, considerando que crise econômica provocou recessão como desemprego e 

fechamento de empresas, gerando ameaça de redução da receita compulsória para o Sistema. 

 
2.3.2 – Ambiente de negócios da unidade  
 
O Departamento Regional atuou com inúmeras atividades finalísticas no ano de 2017 sempre com o intuito 

de promover a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo. 

Atuamos com o programa de educação, ofertando educação infantil, ensino fundamental, educação de 

jovens e adultos e educação complementar; programa saúde por meio de nutrição, saúde bucal, educação 

em saúde e cuidado terapêutico; o programa cultura ofertou ações por meio de artes cênicas, artes visuais, 

música, literatura, audiovisual e biblioteca; desenvolvemos ações e serviços variados no programa lazer 

como eventos físicos esportivos, diversas ações em exercícios sistemáticos de característica tanto 

individual quanto coletivo; ações em formação esportivas – esportes coletivo e individual além de ações 

em lutas; uma gama de ações em recreação por meio de ações de festa/festividade, acesso ao parque 

aquático, jogos brinquedos e brincadeiras, recreação esportiva, jogos de salão, saraus e turismo social com 

foco no receptivo; o programa assistência foi desenvolvido através do desenvolvimento comunitário, 

Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social que fortaleceu os propósitos do Projeto Mesa Brasil na 

distribuição de gêneros alimentícios e demais ações formativas, e a Atividade Trabalho Social com Grupos, 

com foco nas ações destinadas às pessoas da terceira idade. 

A inauguração do Centro de Turismo e Lazer no município de Cruzeiro do Sul veio reforçar e ampliar a 

missão institucional da Entidade, por meio de ações que visam garantir turismo acessível por meio de 

hospedagens de qualidade, aliado com programações recreativas e culturais que fazem o diferencial no 

que diz respeito à política de turismo social. 

Diante da inauguração do complexo hoteleiro e da importância estratégica que a Unidade assume na 

governabilidade da Administração Regional, além de fortalecer o turismo no Acre, o DR implantará o 

Fundo de Atendimento ao Comerciário (FUNAC) – este fundo foi criado para atender ao comerciário 

financiando atividades e serviços relacionados à assistência odontológica (tratamentos odontológicos) e 

turismo social (excursões e hospedagem). 
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Em relação às adversidades enfrentadas no decorrer de 2017, o Departamento Regional pontuou como 

fator preponderante o número inexpressivo de trabalhadores do comércio nos municípios em que o Sesc 

atua no Estado do Acre, com exceção de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, respectivamente, onde concentram-

se o maior número de empresas do comércio. 

Somados a essa questão, a Administração vem sofrendo com alta rotatividade de profissionais que elevam 

o índice de turnover, além da dificuldade na admissão de profissionais qualificados no mercado local para

exercerem funções nas Atividades e cargos estratégicos da gestão. 

O ano de 2017 ainda ressentiu os reflexos da crise no campo econômico apesar dos sinais evidentes de 

retomada de crescimento, mesmo que de forma tímida, ainda no mesmo ano, fez com que a 

Administração Regional contingenciasse seus recursos orçamentários, como postura cautelosa no sentido 

de resguardar a saúde financeira da Entidade atuante no Estado do Acre, além de garantir o cumprimento 

do planejamento de suas ações no ano. Tal medida tem como objetivo atender a diretriz “Crescimento 

Equilibrado” que enfatiza que diante de conjunturas política e administrativa que prenunciam retração da 

economia, este vetor ganha maior importância estratégica na condução da governança, que é o de garantir 

a institucionalidade do Sistema e suas finanças. 

Outro fator que consideramos como adversidade foi a mudança na forma de registros estatísticos. A 

aprovação do Referencial Programático do Sesc através da Resolução Sesc Nº 1.303/2015, instituiu um 

novo olhar sobre o planejamento organizacional, pelo fato deste documento ampliar significativamente os 

espaços de atuação dado ao Sesc. 
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3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 

 
3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos  
 
3.1.1 – Fortalecimento da missão institucional do Sesc 

Descrição 

Fortalecer e ampliar campos de atuação da Entidade através de ações sociais que promovam a 
identidade e os valores institucionais do Sesc 

 
 

Em 2017 o Departamento Regional atuou fortemente na promoção institucional por meio de 

conjunto de ações estruturadas, com destaque para reformulação do site institucional, divulgação da 

programação nas mídias sociais, acompanhando e monitorando o número de acessos no site e redes 

sociais e participação em encontros nacionais de divulgação do Sesc que contribuíram para o 

aprimoramento das ferramentas de gestão, além do trabalho de promoção institucional que divulgaram as 

ações em turismo social do Centro de Turismo de Lazer no município de Cruzeiro do Sul. 

Avaliação do Resultado 

Apesar de não termos instituídos o planejamento estratégico e adoção de indicadores para aferição 

de resultados, o Departamento Regional avalia os resultados das ações e o atingimento de objetivos como 

positivos, considerando o número expressivo de ações de divulgação e promoção institucional. Estas ações 

são acompanhadas sistematicamente com a coleta de dados e/informações e encaminhadas aos fóruns e 

grupos de reuniões para discussão dos resultados e demais processos avaliativos. 

 

Ações de Melhoria  

Regional pretende ampliar as ações em divulgação e promoção institucional com a implantação do 

Plano de Comunicação, e aperfeiçoar processos relativos ao relacionamento com clientes. 

 

3.1.2 – Foco no público prioritário do Sesc nas ações programáticas 

Descrição 

Garantir participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de seus 
dependentes nas ações do Sesc por meio de políticas de acesso, especialmente os públicos de baixa 
renda. 

 

 

A participação do cliente preferencial foi fundamental para o cumprimento da missão institucional 

do Sesc. Portanto, este acesso fora assegurado por meio de políticas de preços com valores subsidiados, 

serviços inovadores capazes de transformar a vida da clientela preferencial, assegurando-lhes novas 

oportunidades de inserção social e qualidade de vida. 

 Em 2017 o Departamento Regional garantiu bom número de inscrições da clientela preferencial 

nas ações programáticas, onde buscou intensificar o processo de interiorização para efetivação de novas 

possibilidades de serviços sociais que foram desenvolvidos pelo Sesc. 
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Avaliação do Resultado 

  O desempenho do Departamento Regional atingiu resultado satisfatório, levando em consideração 

que a meta realizada de habilitações de clientes beneficiários superou a meta prevista, conforme dados 

extraídos do Sistema Gestão de Planejamento - SGP. 

Ações de Melhoria 

 Regional pretende continuar realizando esforços em relação à participação da clientela 

preferencial, inclusive, buscará desenvolver instrumento de coleta de dados para registro de participação 

naquelas Realizações que não possuem estratificação por categoria. O processo de interiorização no que 

tange a participação de público beneficiário nas ações do Sesc ainda é incipiente, a Administração 

compreende o interesse de concentrar esforços para elevar maior participação de trabalhadores do 

comércio e de seus dependentes nos espaços e programação propostos pelo Sesc. 

3.1.3 – Modernização e qualificação de espaços para realização de serviços 

Descrição 

Investir em espaços qualificados e adequados para o desenvolvimento de ações finalísticas, priorizando 
infraestrutura fixas e móveis de modo a garantir acesso aos serviços ofertados pelo Sesc. 

 
  

Em 2017 as ações de investimentos em estruturas físicas foram fundamentais para garantir a continuidade 

de nossa proposta programática. Destacam-se algumas ações como a inauguração da Unidade de Turismo 

e Lazer de Cruzeiro do Sul, que possui instalações modernas e qualificadas para oferta de serviços tais 

como, hospedagem, nutrição, práticas recreativas e esportivas.  

Avaliação do Resultado 

As construções, reformas, ampliações e modernizações de espaços garantiram a realização de 

projetos sociais que contribuíram para a qualidade de vida, de modo que estes investimentos produziram 

mais conforto, acessibilidade e humanização, assim como também qualificação na oferta dos serviços. 

Ações de Melhoria 

 O Regional pretende continuar envidando esforços no sentido de garantir ampliação, reforma e 

modernização de espaços, de forma a garantir que os serviços sejam prestados sempre em espaços 

modernos e qualificados. 

3.1.4 – Valorização ao Desenvolvimento e Formação de Pessoas como processo de gestão 

Descrição 

Garantir investimentos nas ações de formação e pesquisa no processo de gestão, com apoio de 
ferramentas de tecnologias, da informação e da comunicação, e reforçar a política de valorização aos 
empregados por meio de ambiente saudável, acolhedor e propício às boas práticas de relacionamento 
interpessoal. 

 
 

O Departamento Regional empreendeu esforços no sentido de atender as demandas de 

capacitação técnica, estimulando a participação do quadro técnico nas ações formativas por 
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videoconferência, e participação em eventos como palestras, seminários, workshop, oficinas e encontros 

nacionais e regionais, além dos encontros propostos pelo Departamento Nacional. 

Avaliação de resultado 

 O Departamento Regional compreende que as ações formativas merecem maior atenção quanto 

ao gerenciamento em formação de quadro técnico, além de instituir política para formação de líderes. 

Reconhece também que há necessidade de mais investimentos em ações de valorização humana que 

priorizem os empregados no campo do relacionamento interpessoal. 

Ações de melhoria 

Instituir plano contendo ações formativas que priorize o desenvolvimento organizacional, e que 

gere resultados pautados na excelência de resultados. 

3.1.5 – Potencialização de Tecnologias de Informação e Comunicação 

Descrição 

Investir em tecnologias que possam dinamizar rotinas assegurando o acesso rápido e fácil pelos 
usuários, além de garantir a confidencialidade e integridade de informações. 

 
 

Os investimentos no campo das TIC’s foram importantes para proposição de gestão mais efetiva, 

dinâmica e alinhada aos referenciais institucionais do Sesc. O gerenciamento dos sistemas garantiu maior 

agilidade, controle e minimizou riscos que pudessem comprometer a governança da Administração 

Regional. 

Avaliação de Resultado 

Com os investimentos feitos em tecnologia e comunicação o Departamento Regional possibilitou a 

democratização da gestão sem a perda de controle, a tomada de decisões, otimizando o uso dos recursos 

tecnológicos, mantendo sempre a confiabilidade e integridades das informações. 

Ações de melhoria 

Há o entendimento da necessidade de continuidade nos investimentos em recursos tecnológicos, 

com o firme intuito de assegurar o gerenciamento de informações e dados da governança da 

Administração Regional. 
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3.2- Informações sobre a gestão  

 

3.2.1 - Programa Educação 

 

Descrição 

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: Rosana da Silva Rodrigues     
 

            O Departamento Regional atuou com as Atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar. O objetivo proposto no referido Programa está 

inteiramente alinhado aos documentos norteadores do trabalho institucional, e atende aos princípios 

pedagógicos e das diretrizes curriculares da educação brasileira. 

 No exercício de 2017 foram realizados 64 ações no Programa. Dentre elas, destacam–se àquelas 

que fortaleceram a atuação e fortalecimento das Atividades do Programa Educação, como ações de 

formação continuada de professores das Unidades Educacionais do Departamento Regional. Destaca-se 

também a realização de ações inovadoras como os projetos Interculturalidade e Educação Musical – 

caminhos e possibilidades para circulação cultural musical, Espaço Makers e Feira Tecnológica da Escola 

Sesc. 
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Indicador Fórmula de Cálculo Parâmetro de Avaliação 
Valor 

calculado 
Avaliação 

Percentual da Execução 
Orçamentária no Programa  

(2.803.464,41 / 3.174.000,00) 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 

88% ● 
Percentual de realização das ações 
do Programa  

(64 / 57) 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 

112% ● 
Nível de Subsídio no Programa  

[(2.803.464,41 - 505.451,33) / 
2.803.464,41]  x 100 
 

Maior que 59% - Adequado 
Entre 59% e 46% - Atenção 
Menor que 45% - Inadequado 

82% ● 
Percentual de inscrição dos 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus 
dependentes nas ações¹ do 
Programa 

(618 / 1.773) x 100 
Maior que 50% - Adequado 
Entre 40% e 49% - Atenção 
Menor que 40% - Inadequado 

35% ● 
 

 

Análise dos indicadores 2017 e 2016 
2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto 

Percentual da Execução Orçamentária - - - 88%  - 

Percentual de realização das ações do 
Programa 

- - - 
112% 

 
- 

Nível de Subsídio no Programa - - - 82%  - 

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

- - 
- 

35% 
 

- 

■ Conforme planejado                    ■ Merece atenção                    ■ Desconforme 

 

 

Avaliação do resultado 

O Programa Educação apresentou uma avaliação que merece atenção segundo os resultados dos 

indicadores calculados. A despesa orçada foi superior a realizada conforme demonstrado no indicador, o 

que denota uma fragilidade no acompanhamento da execução. Já no percentual de ações, o  

Departamento Regional decidiu posterior ao planejamento, realizar o maior numero de ações previstas 

considerando a demanda e a potencialidade existentes nas Unidades do Projeto Sesc Ler no que tange a 

Atividade Educação Complementar – Modalidade Acompanhamento Pedagógico, como forma de ampliar a 

atuação do Sesc nas ações educativas nos municípios do interior do Estado. No que se refere às inscrições 

de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, apresentou um resultado 

em desconforme, justificado pelo fato das Atividades de Educação Complementar – Modalidade 

Acompanhamento Pedagógico e Atividade de Educação de Jovens e Adultos, apresentarem em sua 

totalidade a predominância de inscrições de usuários, considerando que o Projeto Sesc Ler oportuniza a 

inserção de clientes que estão em processo de vulnerabilidade social bem como à margem do mercado de 

trabalho, e que assegurado por seus princípios educativos e institucionais, promovem a inclusão destes 

públicos na vida social. 
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O Regional apresentou, com exceção das Atividades de Educação Complementar e Educação de 

Jovens e Adultos, um percentual de 87% do realizado de inscrições de dependentes dos trabalhadores de 

comércio, resultado este com base no número de inscritos realizados pelas Atividades Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

Considerando que os indicadores citados acima são indicadores novos para a gestão, portanto não 

fazíamos definição de metas para o mesmo torna-se inviável realizar comparativos do realizado em 2017 

com previsto e realizado em 2016 assim como com previsão para 2018. 

Ações para melhoria de desempenho 

Para o próximo exercício o Departamento Regional pretende propor maior atenção e 

acompanhamento no que tange a previsão e realização da despesa, considerando que se trata de 

programa que possui Atividades que são subsidiadas pelo Fundo Nacional de Atividades Prioritárias - 

FUNPRI. O Departamento Regional revisará as prioridades para que as ações planejadas não apresentem 

resultados muito além do quantitativo planejado inicialmente. No que tange ao percentual de inscrições de 

trabalhadores do comércio nas Atividades/Realizações, a Administração Regional dará continuidade ao 

acompanhamento que permite a maior inserção de beneficiários na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, considerando que as demais Atividades do Programa Educação não há incidência de 

trabalhadores na sua programação. 
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 Resultados dos Mensuradores de Produção 

Programa Educação 

Atividades Modalidades Realizações 

 Clientes  
 Número   Turmas   Frequência    Público   Participantes  

 Com.   Dep.   Usu.   Total  

 Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.   Prev.   Real.  

Educação 

Infantil 
Sem Modalidade 

Creche                      - - - - - -     - - - -         

Pré-escola                      150 139 - 11 150 150     06 06 108.000 102.152         

Ensino 

Fundamental 
Sem Modalidade 

Anos iniciais                      510 479 25 76 535 555     19 19 385.200 406.576         

Anos finais                      - - - - - -     - - - -         

Progressão 

Parcial 
                     - - - - - -                     

Ensino Médio Sem Modalidade 

Anos letivos - - - - - - - -     - - - -         

Progressão 

Parcial 
- - - - - - - -                     

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

Sem Modalidade 

Alfabetização - - - - 150 126 150 126     06 05 81.000 57.564         

Anos iniciais 

do ens. fund. 
- - - - 150 162 150 162     06 06 81.500 71.416         

Anos finais 

do ens. fund. 
- - - - 50 - 50 -     02 - 27.500 -         

Ensino médio - - - - - - - -     - - - -         

Educação 

Complementar 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Curso - - - - 450 780 450 780     18 28 243.000 389.962         

Oficina - - - - - - - - - -     - -         

Palestra - - - - - - - - - -         - -     

 

Nota Explicativa: 

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi 

abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que 

melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização. 

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos. 
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3.2.2 - 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 

       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 de vida do 

indivíduo e da coletividade, por meio de ações inovadoras pautadas na inovação, acolhimento e inclusão. 

O programa realizou no exercício de 2017 865.834 ações no seu total geral. Dentre as diversas 

ações de Saúde, enfatizamos o nº de refeições e de lanches geradas pelas unidades por meio de 

lanchonetes e restaurantes, promoção de saúde bucal de forma acessível, inclusiva e humanizada, além de 

projetos de Educação em Saúde, a exemplos de Blitz da Saúde, Sesc Saúde ao Alcance de Todos, Sesc 

Saúde nas Empresas e Sesc Jornada da Saúde. 
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Indicador Fórmula de Cálculo Parâmetro de Avaliação 
Valor 

calculado 
Avaliação 

Percentual da Execução 
Orçamentária no Programa 

(4.571.188,95 / 5.751.800,00)  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 

79% ● 
Percentual de realização das ações 
do Programa  

(865.834 / 1.272.936)  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 

68% ● 
Nível de Subsídio no Programa 

[(4.571.188,95  - 3.218.034,50)  / 
4.571.188,95] x 100 

Maior que 59% - Adequado 
Entre 59% e 46% - Atenção 
Menor que 45% - Inadequado 

30% ● 
Percentual de inscrição dos 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus 
dependentes nas ações¹ do 
Programa 

(286.889 / 344.025) x 100 
Maior que 50% - Adequado 
Entre 40% e 49% - Atenção 
Menor que 40% - Inadequado 

83% ● 
Análise dos indicadores 2017 e 2016 

2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto 

Percentual da Execução Orçamentária - - - 79% - 

Percentual de realização das ações do 
Programa 

- - - 
68% 

- 

Nível de Subsídio no Programa - - - 30% - 

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

- - - 83% 
- 

■ Conforme planejado ■Merece atenção ■ Desconforme

Avaliação do resultado 

O Programa Saúde apresentou uma avaliação que merece atenção, segundo os resultados dos 

indicadores calculados. A despesa orçada foi superior à realizada conforme demonstrado no indicador, o 

que denota uma fragilidade no acompanhamento da execução. Já no percentual de ações O Departamento 

Regional apresentou desconformidade de acordo com resultado apresentado, dentre os fatores que 

justificam esse resultado está à superestimação de meta física na Realização Lanches, e na Realização 

Refeições as paralisações em decorrências de reformas e adequações nas estruturas físicas do Restaurante 

da Unidade Sesc Bosque, assim como também no Restaurante da Unidade Sesc Centro que teve suas 

atividades suspensas em decorrência de avarias na sua estrutura predial causadas por eventos da natureza, 

que comprometeram, significativamente, o atendimento à clientela beneficiária do Sesc. Quanto ao 

percentual de inscrições dos trabalhadores do comércio e seus dependentes, os dados merecem atenção 

maior por parte do Departamento Regional. O índice apresentado foi em decorrência das Atividades Saúde 

Bucal – Unidade Móvel do Projeto OdontoSesc, que de acordo com seus objetivos e princípios, foi criado 

para levar serviços de tratamento bucal à comunidades carentes de serviços odontológicos. Considera-se 

também, como justificativa, os clientes da Atividade Cuidado Terapêutico/Modalidade Atenção de 

Enfermagem/Realização Clínica Ambulatorial que em sua totalidade apresentou 77% de participação de 

usuários. 
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Considerando que os indicadores citados acima são indicadores novos para a gestão, portanto não 

fazíamos definição de metas para o mesmo torna-se impossível realizar comparativos do realizado em 

2017 com previsto e realizado em 2016 assim como com previsão para 2018. 

Ações para melhoria de desempenho 

Considerando o resultado do indicador de percentual da execução orçamentária o DR pretende propor 

maior atenção e acompanhamento no que tange a previsão de despesa e a realização, por se tratar de 

programa que possui Atividades que são subsidiadas pelo FUNPRI. O Departamento Regional se 

compromete planejar ações mais especificas de forma que possam redirecionar a Atividade Cuidado 

Terapêutico/Modalidade Atenção de Enfermagem/Realização Clínica Ambulatorial para os trabalhadores 

do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. 
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Resultados dos Mensuradores de Produção 

Programa Saúde 

Atividades Modalidades Realizações 

Clientes 
Número 

Presenças nas 

Consultas 

Tratamen-

tos 

concluídos 

Pessoas 

Assistidas 

Turmas 
Frequên-

cia 
Público 

Parti

c. 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. 
Real

. 
Prev. Real. Prev. Real. 

Nutrição 
Sem 

Modalidade 

Clínica 

ambulatorial 
420 - 30 - 50 - 500 - 

Lanche  753.000  411.938 

Refeições  309.600 244.366 6.880  34.793  66.500  33.378  382.980  312.537 

Sessão 

diagnóstica 
- - 660 - 25 - 685 - 685 - 

Saúde 

Bucal 

Sem 

Modalidade 

Clínica 

ambulatorial 
1.045 938 1.115 1.211 1.320 7.230 3.480 9.379  17.036  19.346  3.066  3.621 

Sessão clínica 450 487 496 635 880 1.559 1.826 2.681 594 133 1.826 2.681 

Educação 

em Saúde 

Sem 

Modalidade 

Campanha 13 33 28.400 32.195 

Curso  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Encontro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Exposição 

mediada 
20 16 19.000 22.626 

Oficina  -  - - -  - 
- 

Orientação 20.000 38.645 

Palestra 18 167 29.800 33.906 

Roda de 

conversa 
- -  -  - 

Sessão 

diagnóstica 
3.000 - - - - - 3.000 - 03 - 5.000 - 

Videodebate 34 48  19.800  13.187 

Vivência 
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Programa Saúde (Continuação) 

Atividades Modalidades Realizações 

Clientes 
Número 

Presenças nas 

Consultas 

Tratamen-

tos 

concluídos 

Pessoas 

Assistidas 
Turmas 

Frequên-

cia 
Público Partic. 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

Cuidado 

Terapêutico 

Atenção de 

Enfermagem 

Clínica 

ambulatorial 
3.373 2.796 3.837 1.663 14.463 14.969 21.673 19.428 79.238 50.095 

Rotinas de 

cuidado 
20.000 32.876 

Atenção Médica 

Clínica 

ambulatorial 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Exames por 

imagem 
 -  - 

Cuidado 

Especializado 

Clínica 

ambulatorial 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Práticas 

Coletivas 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Práticas 

Integrativas e 

Complementares 

Clínica 

ambulatorial 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Práticas 

Coletivas 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Nota Explicativa: 

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi 

abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que 

melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização. 

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
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3.2.3 - 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: Rosana da Silva Rodrigues 

       O Departamento Regional, em 2017, e por intermédio do programa Cultura, realizou diversas 

produções artísticas por meio das Atividades de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, 

Audiovisual e Biblioteca. 

Em 2017 foram realizados 4.424 ações no Programa. Dentre elas, destacam–se àquelas que 

fortaleceram e democratizaram o acesso de públicos diversos nas programações lúdicas, e principalmente 

acessíveis, oportunizando aos locais excluídos e distantes de produções culturais de qualidade, a exemplos 

de projetos como Festival Matias de Teatro de Rua, Sesc Dramaturgias, Sesc Aldeia Caiçuma das Artes, Sesc 

Amazônia das Artes, Palco Giratório, Arte da Palavra, CineSesc, Sonora Brasil, Sesc Concertos Didáticos, 

Cinema das Ideias, Galeria Itinerante, Calenarte, Ciclos Contemporâneos, além de ações formativas por 

meio de cursos sistemáticos, oficinas e palestras nas diversas atividades do programa. Destaca-se também, 

a realização do Projeto Interculturalidade e Educação Musical, que integrado ao programa Educação, 

realizou ações culturais e pedagógicas que contribuíram significativamente na formação do senso crítico 

dos alunos e demais públicos, por meio de produtos culturais que enfatizaram a pluralidade, singularidade, 

valores, crenças e o respeito às diferenças. 
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Indicador Fórmula de Cálculo Parâmetro de Avaliação 
Valor 

calculado 
Avaliação 

Percentual da Execução 
Orçamentária no Programa 

(2.075.846,65 / 2.017.300,00) 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 

103% ● 
Percentual de realização das ações 
do Programa  

(4.424 / 12.276) 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 

36% ● 
Nível de Subsídio no Programa 

[(2.075.846,65 -87.322,90) / 
2.075.846,65] x 100 

Maior que 59% - Adequado 
Entre 59% e 46% - Atenção 
Menor que 45% - Inadequado 

96% ● 
Percentual de inscrição dos 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus 
dependentes nas ações¹ do 
Programa 

(1.794 / 3.968) x 100 
Maior que 50% - Adequado 
Entre 40% e 49% - Atenção 
Menor que 40% - Inadequado 

45% ● 

Análise dos indicadores 2017 e 2016 
2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto 

Percentual da Execução Orçamentária - - - 103% - 

Percentual de realização das ações do 
Programa 

- - - 
36% 

- 

Nível de Subsídio no Programa - - - 96% - 

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

- - - 45% 
- 

■ Conforme planejado ■Merece atenção ■ Desconforme

Avaliação do resultado 

O Programa Cultura apresentou um resultado conforme o planejado na execução orçamentária. 

Referente às realizações de ações o resultado sugere que houve uma superestimação no quantitativo de 

Realizações, desconsiderando a potencialidade e demanda de algumas ações das Atividades de Artes 

Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura e Audiovisual. Em relação à Atividade de Biblioteca, o resultado 

desfavorável foi em decorrência da forma de contabilização de produção que adotou novas variáveis para 

cálculo de acervos e pessoas presentes, além disso, o DR previu meta física para as 05 (cinco) Unidades 

Educacionais do Projeto Sesc Ler por recomendação de assessor técnico do Departamento Nacional do 

Sesc. Este planejamento direcionado às Unidades não se concretizou pelo entendimento da AR que as 

bibliotecas nestes espaços se constituíam como apoio pedagógico deste referido Projeto, não tendo 

objetivo expresso conforme o Referencial Programático, para ação formadora de leitores do Programa 

Cultura. Quanto ao percentual de inscrições dos trabalhadores do comércio e seus dependentes, o 

resultado foi desconforme em relação ao planejado em decorrência da natureza do Programa, que não 

tem como característica a participação preferencial da clientela beneficiária, mas sim, a democratização do 

acesso de públicos diversos às programações culturais propostas. 
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Considerando que os indicadores citados acima são indicadores novos para a gestão, portanto não 

fazíamos definição de metas para o mesmo torna-se impossível realizar comparativos do realizado em 

2017 com previsto e realizado em 2016 assim como com previsão para 2018. 

Ações para melhoria de desempenho 

Para o próximo exercício serão planejadas estratégias mais específicas para redirecionar o 

planejamento das Realizações prioritárias e que requerem demandas e potencialidades de públicos de 

cada Atividade do Programa Cultura. 
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Resultado dos Mensuradores de Produção 

Programa Cultura 

Atividades 
Modali-

dades 
Realizações 

Clientes 
Número Turmas Frequência  Público Partic. Acervo 

Clientes/ 

Pessoas 

Presentes Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

Artes Cênicas 

 

Circo 

Apresentação 
        

37 08 
    

49.700 1.970 
      

Curso - - - - - - - - 
  

- - - - 
        

Debate 
        

05 - 
      

300 - 
    

Desenv. de 

experimentações         
01 - 

      
20 - 

    

Exposição 
        

- - 
    

- - 
      

Incentivo artístico 
      

- - - - 
    

- - - - 
    

Intervenção urbana 
        

- - 
            

Oficina 70 02 - 02 578 20 648 24 16 01 
  

14.407 96 
        

Palestra 20 - 05 - 05 - 30 - 01 - 
    

30 - 
      

Dança 

Apresentação 
        

11 11 
    

2.760 1.640 
      

Curso - 31 - 132 - 70 - 233 
  

- 09 - 15.611 
        

Debate 
        

05 01 
      

230 50 
    

Desenv. de 

experimentações         
01 - 

      
30 - 

    

Exposição 
        

- - 
    

- - 
      

Incentivo artístico 
      

- - - - 
    

- - - - 
    

Intervenção urbana 
        

03 
             

Oficina 80 02 20 02 16 23 116 27 04 02 
  

3.053 220 
        

Palestra 10 - 10 - 10 - 30 - 01 - 
    

30 - 
      

Teatro 

 

Apresentação 
        

71 118 
    

14.440 24.325 
      

Curso - - - - - - - - 
  

- - - - 
       

  

Debate 
        

03 - 
      

600 - 
   

  

Desenv. de 

experimentações         
02 - 

      
40 - 

   
  

Exposição 
        

- - 
    

- - 
     

  

Incentivo artístico 
      

- - - - 
    

- - - - 
   

  

Intervenção urbana 
        

04 
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Oficina 157 07 75 13 50 55 282 75 39 04 5.472 1.170 

Palestra 20 - 20 - 10 - 50 - 01 - 50 - 

Artes Visuais 

Sem 

Modali-

dade 

Curso - 07 - 67 91   43 91  117 09  18 14.560 4.360 

Debate - - - - 

Desenv. de 

experimentações 
- - - - 

Exposição de arte 11 25 13.500 13.640 

Incentivo artístico - - - - - - - - 

Intervenção urbana 05 - 

Oficina - 51 - 73 288 675 288 799 21 32 5.755 1.426 

Palestra - 30 - 60 3.723 455 3.723 545 39 16 3.723 545 

Performance 13 07 1.040 400 

Visita mediada à 

exposição 
05 05 100 120 

Música 

Sem 

Modali-

dade 

Apresentação 90 61 26.000 6.990 

Curso 60 29 157 142 175 61 392 232 04 22 3.000 1.840 

Debate  -  -  -  - 

Desenv. de 

experimentações 
 -  -  -  - 

Exposição  -  -  -  - 

Incentivo artístico   -  -  -  -  -  -  -  - 

Intervenção urbana   -  - 

Oficina 80 10 85 08 75 20 240 38 12 02 8.640 148 

Palestra 50 - 50 - - - 100 - 05 - 100 - 

Literatura 

Literatura 

Sem 

Modali-

dade 

Apresentação 74 57  14.280 11.324 

Curso  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Debate  -  -  -  - 

Desenv. de 

experimentações 
 -  -  -  - 

Exposição 01 04 800 1.370 

Incentivo artístico  16  - 16 - 2.000 - 16   - 

Intervenção urbana  - - 

Mediação - -  -  - 
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Nota Explicativa: 

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi 

abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que 

melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização. 

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.

Oficina    25     -     -     - 10 16 35 16 06 02     5.000 304                 

Palestra     -     -     -     -    -    -     -     - - -             -     -             

Audiovisual 

Sem 

Modali-

dade 

Curso     -     -      -     -    -     -     -     -        -      -    -    -                 

Debate 
        

06 - 
      

90 - 
  

    

Desenv. de 

experimentações         
- - 

      
- - 

  
    

Exibição 
        

240 223 
    

5.000 3.432 
    

    

Exposição 
        

- - 
    

- - 
    

    

Incentivo artístico 
      

- - - - 
    

- - - - 
  

    

Intervenção urbana 
        

- - 
          

    

Oficina 32 03 31 02 31 05 94 10 06 01 
  

1.680 120 
      

    

Palestra 20 03 40 04 30 03 90 10 06 01 
    

90 10 
    

    

Biblioteca 

Sem 

Modali-

dade 

Captação e difusão 

de livros                     
    

Consulta                                     28.100 24.416 19.200 25.092 

Empréstimo 355 679 255 435 1.400 728 2.010 1.842 11.500 3.802 
          

3.100 2.581 

Oficina    -    -    -     -     -    -     -    -     -     -         -     -                 

Pesquisa 

documentária 
                    -     -                        -     - 
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3.2.4 - 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 Sampaio da Silva        

 

           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. 

No exercício de 2017 foram realizados 2.779 ações no Programa. Dentre elas, destacam–se àquelas 

que fortaleceram a atuação do Lazer, como a inauguração do Centro de Turismo e Lazer na cidade de 

Cruzeiro do Sul, a continuidade de ações sistemáticas de práticas esportivas e de ginásticas, tanto coletivas 

quanto individuais, além de ações recreativas de grande alcance de públicos nos diversos espaços e 

equipamentos do Sesc que corroboraram positivamente no fortalecimento da missão institucional. 
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Indicador Fórmula de Cálculo Parâmetro de Avaliação 
Valor 

calculado 
Avaliação 

Percentual da Execução 
Orçamentária no Programa  

(8.808.209,14 / 8.564.600,00)  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 

103% ● 
Percentual de realização das ações 
do Programa  

(2.779 / 2.813) 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 

99% ● 
Nível de Subsídio no Programa  

[(8.808.209,14  - 1.719.889,52) / 
8.808.209,14] x 100 

Maior que 59% - Adequado 
Entre 59% e 46% - Atenção 
Menor que 45% - Inadequado 

80% ● 
Percentual de inscrição dos 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus 
dependentes nas ações¹ do 
Programa 

(8.050 / 11.231)  x 100 
Maior que 50% - Adequado 
Entre 40% e 49% - Atenção 
Menor que 40% - Inadequado 

72% ● 
 

Análise dos indicadores 2017 e 2016 
2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto 

Percentual da Execução Orçamentária - - - 103%  - 

Percentual de realização das ações do 
Programa 

- - - 
99% 

 - 

Nível de Subsídio no Programa - - - 80%  - 

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

- - - 72% 
 - 

■ Conforme planejado                    ■ Merece atenção                    ■ Desconforme 

 

Avaliação do resultado 

O Programa Lazer apresentou um resultado conforme o planejado na execução orçamentária. Referente às 

realizações das ações, o programa apresentou avaliação positiva conforme o resultado apurado no 

indicador, no que tange ao percentual de inscrição de trabalhadores do comércio o resultado merece 

atenção devido as Realizações Hospedagem, Colônia de Férias e Exercício Físico Coletivo que apresentaram 

maior incidência de usuários durante a execução da programação nas Unidades Operacionais do DR. É 

importante frisar que o DR reconhece a potencialidade da clientela preferencial no seu processo de 

interiorização, o que exige a concentração de mais esforços na politica de relacionamento com clientes 

capazes de aproximá-los às ações do Sesc, de forma efetiva, acessível, inclusiva e humanizada. Ainda há o 

reconhecimento de que é preciso, por meio de nossas intervenções sociais, quebrar preconceitos e visões 

distorcidas que impedem o acesso de trabalhadores do comércio às unidades do interior. 

Considerando que os indicadores citados acima são indicadores novos para a gestão, portanto não 

fazíamos definição de metas para o mesmo torna-se impossível realizar comparativos do realizado em 

2017 com previsto e realizado em 2016 assim como com previsão para 2018. 

Ações para melhoria de desempenho 

Intensificar as ações de Relacionamento com Clientes de forma que o DR possa ampliar o número 

de novos clientes beneficiários, especialmente, nas Unidades do Sesc nos municípios, que apresentam 

número de inscrições abaixo do que fora planejado no ano de 2017. 
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Resultados dos Mensuradores de Produção 

Programa Lazer 

Atividades Modalidades Realizações 

Clientes 
Número Turmas Frequência Público Plateia Particip. Diárias 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

Desenvolvim

ento Físico-

Esportivo 

Avaliação 

Físico-

Funcional 

Avaliação 200 365 200 257 500 191 900 813 

Reavaliação 400 463 400 348 400 132 1.200 943 

Eventos 

Físico-

Esportivo 

Apresentação 

esportiva* 
 -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - 

Aula especial 120 125 143.600 65.599 

Competição 1.250 - 900 - 450 - 2.600 - 05 02 3.000 3.230 

Oficina - - - - - - - - - -  -  - 

Palestra 1.250 - 900 - 450 - 2.600 - 10 - 2.600 - 

Treino  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Exercícios 

Físicos 

Sistemáticos 

Exercício físico 

coletivo 
420 467 100 744 120 530 640 1.741 29 37 69.720 59.942 

Exercício físico 

individual 
770 2.317 470 1.499 550 434 1.790 4.250 269.140 193.911  

Formação 

Esportiva 

Esporte coletivo 20 - 55 66 25 22 100 88 05 02 11.300 3.268 

Esporte individual 133 221 168 381 98 201 399 803 25 20 20.720 20.771 

Esporte radical e da 

natureza 
- - - - - - - - - - - - 

Luta 70 17 100 138 60 80 230 235 12 09 16.200 11.252 

Multipráticas 

esportivas 
- - - - - - - - - - - - 

Recreação 
Sem 

Modalidade 

Colônia de Férias - - 560 246 410 477 970 723 06 03 7.850 5.181 

Festa/Festividade 02 03 32.000 25.822 

Frequência a parque 

aquático 
39.532 36.427 

Jogos, brinquedos e 

brincadeiras 
56.923 104.988 

Jogos de salão 165.130 134.236 

Passeio recreativo 13 01 650 50 
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Programa Lazer (Continuação) 

Atividades Modalidades Realizações 

Clientes 
Número Turmas Frequência Público Plateia Particip. Diárias 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

Recreação 
Sem 

Modalidade 

Recreação esportiva 111 784 124.200 162.658  

Reunião dançante 14 - 1.660 - 

Sarau recreativo 12 12 650 350 

Turismo 

Social 

Turismo 

Emissivo 

Excursão 40 - 32 - 18 - 90 - 06 - 2.700 - 

Passeio 216 - 168 - 96 - 480 - 32 - 480 - 

Turismo 

Receptivo 

Hospedagem 396 391 308 97 176 1.101 880 1.589 144 3.127 

Hospedagem day-use - - - - - - - - 

Passeio local 172 33 136 - 76 13 384 46 64 10 384 68 

Traslado 576 - 2.736 - 

* Na Realização Apresentação Esportiva a variável Clientes referem-se aos Clientes Participantes.

Nota Explicativa: 

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi 

abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que 

melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização. 

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
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3.2.5 – 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 

       O Programa Assistência realizou seu planejamento anual com base nas Atividades Desenvolvimento 

Comunitário, Segurança Alimentar e Apoio Social para o exercício de 2017, 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 e Diretrizes Gerais de Ações do Sesc. 

No exercício de 2017 foram realizados 789 ações no Programa. Dentre elas, destacam–se àquelas 

que fortaleceram a atuação das Atividades como os Encontros Nacionais realizados para discutir e 

aperfeiçoar a gestão do Projeto Mesa Brasil, novas abordagens de trabalho social destinado às pessoas da 

terceira idade, foco na atuação ativa e permanente do Sesc nos núcleos comunitários e a continuidade de 

parcerias com instituições externas voltadas à assistência.  
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Indicador Fórmula de Cálculo Parâmetro de Avaliação 
Valor 

calculado 
Avaliação 

Percentual da Execução 
Orçamentária no Programa 

(2.630.015,32 / 2.900.200,00) 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 

91% ● 
Percentual de realização das ações 
do Programa  

(789 / 402) 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 

196% ● 
Nível de Subsídio no Programa 

[(2.630.015,32 - 56.152,90) / 
2.630.015,32] x 100 

Maior que 59% - Adequado 
Entre 59% e 46% - Atenção 
Menor que 45% - Inadequado 

98% ● 
Percentual de inscrição dos 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e seus 
dependentes nas ações¹ do 
Programa 

(1.064 / 10.493) x 100 
Maior que 50% - Adequado 
Entre 40% e 49% - Atenção 
Menor que 40% - Inadequado 

10% ● 
Análise dos indicadores 2017 e 2016 

2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto 

Percentual da Execução Orçamentária - - - 91% - 

Percentual de realização das ações do 
Programa 

- - - 
196% 

- 

Nível de Subsídio no Programa - - - 98% - 

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

- - - 10% 
- 

■ Conforme planejado ■Merece atenção ■ Desconforme

Avaliação do resultado 

O Programa Assistência apresentou um resultado conforme o planejado na execução orçamentária. 

Referente às realizações das ações o programa apresentou uma avaliação positiva, conforme o resultado 

apurado no indicador. O percentual de inscrições dos trabalhadores do comércio no Programa Assistência 

aponta para um resultado desconforme, considerando que as Atividades Segurança Alimentar e Apoio 

Social e Desenvolvimento Comunitário, em seus objetivos, expressam ações que visam à melhoria da 

qualidade de vida de pessoas em situação pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Em relação à 

Atividade de Trabalhos com Grupos há uma demanda potencial de público expressivo que participa 

ativamente nas ações desenvolvidas pelo Sesc às pessoas da terceira idade. 

Considerando que os indicadores citados acima são indicadores novos para a gestão, portanto, não 

fazíamos definição de metas para o mesmo tornando inviável realizar comparativos do realizado em 2017 

com previsto e realizado em 2016 assim como com previsão para 2018. 

Ações para melhoria de desempenho 

Para o próximo exercício serão planejadas estratégias mais específicas para ampliar o número de 

inscrições de beneficiários nas ações da Atividade Trabalho Social com Grupos. 
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Resultados dos Mensuradores de Produção 

Programa Assistência 

   
Núcleos e Redes Comunitários 

        

   
Clientes 

Número         

   
Com. Dep. Usu. Total 

        

   
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

        

   
 -    -  25  30  83  30  108  02   06 

        

Atividades Modalidades Realizações  

Clientes 
Número Turmas Frequência  Público Participantes 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

Desenvolvimento 

Comunitário 
Sem Modalidade 

Campanha                    -    -             - - 

Curso   -   -     - -  150 147  150  147      09  09  2.025  2.705         

Encontro    - -    - -    -      - -    - -             - - 

Oficina                - -    - -        - -         

Palestra              30   129  72  11          2.160  185     

Reunião                  18  14              2.160  206 

Roda de conversa                 28  22              420  381 

Segurança 

Alimentar e 

Apoio Social * 

Desenvolvimento 

de Capacidades 

Curso - - - - - - - -     - - - -         

Encontro    - -    - -  200    47  200  47  01  01              200  47 

Oficina    - -    - -    -      - -    - -     - -         

Orientação                                  150   615 

Palestra     - -    - -    - -    - -   - -            - -     

Redes 

Realizações Variáveis 
Quantidade 

Prev. Real. 

Distribuição de 

gêneros alimentícios 

Distribuição (kg) 415.000 448.209 

Doadores 23 185 

Pessoas cadastradas 6.630 189.890 

Distribuição de 

produtos diversos 

Vestuário 
Distribuição (Unid.) - - 

Beneficiados - - 

Produtos de higiene pessoal 
Distribuição (Unid.) - - 

Beneficiados - - 

Produtos de limpeza Distribuição (Unid.)  1.000 27.666 
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Beneficiados  2.000  1.543 

Programa Assistência (Continuação) 

Segurança 

Alimentar e 

Apoio Social * 

Redes 

Realizações Variáveis 
Quantidade 

Prev. Real. 

Distribuição de 

produtos diversos 
Outros 

Distribuição (Unid.) - - 

Beneficiados - - 

Grupos Sociais 

Tipos de Grupos 

Clientes 
Número 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

de Idosos  20  41  30  148  150  996  200  1.185  01  135 

Outros - - - - - - - - - - 

Atividades Modalidades Realizações 

Clientes 
Número Turmas Frequência Público Participantes 

Com. Dep. Usu. Total 

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. 

Trabalho Social 

com Grupos 
Sem Modalidade 

Ação de voluntariado  09  -  250  - 

Campanha 04   10  800  3.189 

Consulta social  -  -  -  - 

Curso  10  27  20  75  120  440  150  542  10  26  4.500  12.847 

Encontro  -  -  05  -  25  -  30  -  10  - - - 

Oficina  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  300  - 

Palestra  20  167  30  581  150 7.716   200  13.357  44  50  8.800  13.357 

Reunião  44 25  8.800  8.504 

Visita domiciliar, inst. 

e com. 
 -  -  -  - 

Nota Explicativa: 

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi 

abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que 

melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização. 

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
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3.3 – Estágio de implementação do planejamento estratégico  

O Departamento Regional ainda não instituiu o planejamento estratégico. A decisão de não implementá-lo 

na gestão se deveu ao fato do Departamento Nacional do Sesc ter aprovado o Plano Estratégico do Sesc no 

final do ano de 2017. 

A construção deste documento foi coordenada pelo Departamento Nacional em parceria com os 

Departamentos Regionais, o que representa um esforço coletivo, dinâmico e participativo, para o 

estabelecimento de objetivos para o fortalecimento da missão institucional da Entidade. Com a aprovação 

do PES, a Administração Regional disporá de subsídios para elaboração de indicadores e metas, além de 

atualizações no campo conceitual referentes à missão, visão e valores que serão fundamentais na 

construção do plano estratégico regional.  

Somados a isso, ainda em 2017 o Sesc realizou mudanças importantes concernentes aos seus documentos 

normativos e institucionais como Referencial Programático do Sesc, Normas Gerais de Habilitação, 

Diretrizes Quinquenais 2016-2020 e a Aplicação do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO). 

3.3.1 – Estágio de desenvolvimento  

O Regional tem realizado grupos de estudos que visam conhecer o Planejamento Estratégico do Sesc 2017-

2020. O objetivo principal destes encontros sistemáticos é de identificar e debater as mudanças ocorridas 

nos referenciais institucionais da Entidade, além de debater as partes estruturantes do documento como 

Temas, Objetivos e Estratégias. 

Após o cenário de mudanças, a Administração Regional tem iniciado pesquisa para contratação de 

assessoria externa especializada para orientar o processo de construção e implementação do 

planejamento estratégico. 

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

Considerando que o Regional não utiliza da metodologia de planejamento estratégico para definir suas 

intenções de prioridades, não há como revisar os objetivos estratégicos e dos resultados, bem o 

procedimento de ações corretivas correspondentes para os próximos exercícios. 

3.3.3 – Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica  

Levando-se em conta que o Departamento Regional não tem planejamento estratégico instituído, o que 

reflete na ausência de indicadores de avaliação de desempenho relacionados à gestão, a Administração 

passará a utilizar os indicadores do Planejamento Estratégico do Sesc que são referências para 

acompanhamento das ações no processo de gestão. 

O Departamento Regional pretende implantar planejamento estratégico tendo como documento 

norteador o PES 2017-2020, que priorizará os princípios finalísticos normativos, legais e institucionais do 

Sesc, e assegurando temas estratégicos de maior relevância com definição de temas, objetivos, 

indicadores, metas e estratégias. 

3.3.4 – Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade  

O Departamento Regional não procedeu  revisão por não ter instituído na sua gestão o planejamento 

estratégico. 

3.3.5 – Envolvimento da alta direção (Diretores)  

A alta direção foi comprometida com o processo de planejamento organizacional de forma proativa, 

assegurando condições administrativas e gerenciais para que a Entidade atingisse seus princípios 
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finalísticos. Apesar do DR não ter implantado o seu planejamento estratégico, os gestores realizaram 

acompanhamento sistemático das ações planejadas por meio de fóruns avaliativos.  

3.3.6 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico  

O Departamento Regional realiza de forma permanente o acompanhamento de metas físicas e financeiras 

das Unidades Operacionais, considerando que cada Unidade tem seu plano de ação ancorado nos 

documentos referenciais institucionais e seu planejamento de metas de produção e orçamentária. 

3.3.7 – Principais dificuldades e mudanças previstas  

A principal dificuldade reside na mudança do planejamento organizacional e introduzir a cultura 

organizacional voltada para o planejamento estratégico, de forma a adotar novas posturas, valores e 

formas de governança. 
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

4 – Governança  

 

4.1 – Descrição das estruturas de governança 

 
   Instâncias externas         Instâncias internas 

 

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;  

Conselho 

Regional – CR 

Tribunal de 

Contas da União – 

Controladoria-

Geral da União – 

Conselho 

Nacional do Sesc 

Conselho Fiscal 

do Sesc – CF 

Departament

o Regional – 

GESTÃO TÁTICA: DIRIGENTES DO CR* 

Vide pg. 06 

GESTÃO OPERACIONAL: DIRETORIA DO DR* 

Vide pg. 07 
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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 

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).  
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§ 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;  

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) 

 

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.  
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§ 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) 

  

4.2 – Gestão de riscos e controles internos  

 

4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos  
Demonstramos a estrutura de governança no Organograma da Instituição constante do item 2.1, 

deste relatório.  
Com base na gestão da transparência implantada no exercício de 2017, o Sesc no Acre vem 

tornando público todas as suas operações, sendo transparente em suas ações, comunicando e divulgando 
informações que satisfaçam à necessidade de todos aqueles que dela precisam. 

Embora na Instituição por hora não exista a área de Auditoria Interna, apenas auditoria do 
Conselho Fiscal, órgão da Administração Nacional, o Regional no âmbito do sistema de controle interno, 
busca frequentemente atuar nas instâncias de controle. Mesmo estando em fase de implantação o 
gerenciamento de risco, a intenção tem sido melhorar a cada dia os processos operacionais, considerando 
as constantes mudanças tanto no âmbito dos normativos institucionais quanto com recursos humanos.  

O monitoramento do controle interno vem sendo efetivado por sistemas coorporativos, de forma a 
apoiar a tomada de decisões, além de oferecer suporte aos gestores em todo o contexto organizacional. 

No que tange a Comunicação e Informação, o Departamento Regional vem envidando esforços para 

avançar no tocante ao nível de acesso a informação, e em 2017 reestruturou o site da Instituição, 

proporcionando ao usuário/comerciário e demais visitantes o acesso de imediato às informações da 

Instituição. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar, que a Administração Regional vem se preocupando 
com processos de controle interno, e no final do exercício de 2017 aprovou a criação da Assessoria de 
Controle de Interno, para contratação dos profissionais em 2018, objetivando alcançar e controlar a 
eficiência e eficácia nos processos da Administração Regional, para apoiar a tomada de decisões, além de 
oferecer suporte aos gestores em todo o contexto organizacional.  
 

4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna  
 O Departamento Regional não possui Controle Interno, porém as normas, rotinas e procedimentos 

adotados, a partir dos documentos institucionais e órgãos fiscalizadores, auxiliam no controle interno, 
atuando preventivamente, de forma a impedir o erro, a fraude e a ineficiência.  

Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura em um órgão de fiscalização interna, 

conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, 

possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e autocontrole da 

gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade. 

 

5 – Relacionamento com a sociedade  
 

Para fins de otimização dos processos referentes aos atendimentos de 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. 
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5.1- Canais de acesso do cidadão 

 
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados  
 
Não dispomos de Ouvidoria no Departamento Regional. 
  
5.1.2- 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.  
 

Informações sobre o atendimento 

Natureza da 
demanda 

Quantidade de 
solicitações 

Atendidas 
Atendidas no 

prazo 

Denúncias 03 03 01 mês 

Reclamações 21 21 01 semana 

Sugestões 28 28 01 dia 

Perguntas 923 923 01 dia  

 
Em 2017, 923 perguntas rotineiras (emissão de carteira, processo seletivo, matriculas nos serviços, 

etc), 21 reclamações, 28 sugestões e 03 denuncias, todas averiguadas  e respondidas. Observamos que em 
relação a 2016, houve um crescimento de 44% na utilização do serviço Fale Conosco. 

5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade  
 

Acesso às informações da Entidade 

Documentos Endereço para acesso 
Periodicidade 
de atualização 

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

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

Realização Orçamentária 
trimestral 

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

Resoluções de aprovação 
do Orçamento e 
Retificações 

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

Demonstrações 
contábeis 

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

Informações relevantes 
sobre os processos 
licitatórios 

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

movimentação 

Informações relevantes 
sobre contratos 
celebrados 

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

Informações sobre 
transferência de recursos 

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

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

 
5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários  
 
Não foram produzidas informações a respeito da avaliação dos produtos e serviços prestados, no entanto, 
a fim de podermos aferir a satisfação e redirecionar os tipos de produtos e serviços se for o caso, serão 
instituídas ferramentas que nos permitam realizar pesquisas junto ao nossa clientela, de forma que 
possamos medir a satisfação e atender as demandas por serviços. 
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6 – Desempenho financeiro e informações contábeis  

 
6.1- Desempenho financeiro do exercício  
  No exercício de 2017 a AR estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 30.541.179,00 de orçamento, 
contudo realizou 88,5% da Receita e 90,5% da Despesa previstas. A Receita de Contribuição e 
transferências correntes realizadas assegurou a cobertura de 70% das Despesas Correntes realizadas. Com 
relação as Despesas, 39% foi destinada a Pessoal e Encargos, 60% a Uso de Bens e Serviços, 1% a 
Transferências a Instituições Privadas. Do total realizado em Despesa de Capital,  32% em Obras e 
Instalações e 68% em Equipamentos e Material Permanente. As Receitas e Despesas realizadas, assegurou 
os meios necessários para atingir os objetivos e metas previstos no Programa de Trabalho, tendo sua 
execução pautada nas orientações contidas em nossos regimentos. 
 
    Fonte dos Principais Recursos utilizados em 2017 

 

 

 

 

Principais Recursos 2016 2017 2018 
Receita de Contribuição 7.770.488,89 7.957.374,33 7.803.217,00 
Receitas de Prestação de Serviços 5.307.439,15 5.733.072,65 6.564.000,00 
Receitas de Outros Serviços 5.867.566,38 91.627,64 160.000,00 
Receitas Financeiras 2.199.763,99 1.800.638,37 2.000.000,00 
Transferências Correntes 10.067.098,53 11.461.445,44 11.314.665,00 
Mobilização de Recursos Financeiros 1.483.913,89 1.878.720,93 4.024.397,00 

 

 

 

 

Receita de Contribuição

Receitas de Prestação de
Serviços

Receitas de Outros Serviços

Receitas Financeiras

Transferências Correntes

Mobilização de Recursos
Financeiros
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    Despesas Correntes realizadas em 2017 

 

 

    Despesas de Capital realizadas em 2017 

 

Principais Despesas 2016 2017 2018 
Despesas Correntes 22.694.003,63 25.776.262,59 28.866.279,00 

  Pessoal e Encargos 8.655.749,35 9.993.823,77 13.153.500,00 

  Uso de Bens e Serviços 13.809.801,91 15.548.491,93 15.483.364,00 

  Transferências a Instituições Privadas - Contribuição 228.452,37 233.946,89 229.415,00 

Despesas de Capital 1.483.913,89 1.878.720,93 3.000.000,00 

  Investimentos 1.483.913,89 1.878.720,93 3.000.000,00 

    Obras e Instalações 830.755,99 606.639,30 1.000.000,00 

    Equipamentos e Material Permanente 653.157,90 1.272.081,63 2.000.000,00 

 

Pessoal e Encargos

Uso de Bens e Serviços

Transferências a Instituições
Privadas - Contribuições

Obras e Instalações

Equipamentos e Material
Permanente
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6.2- Principais contratos firmados 

Contratos firmados no exercício 

Contrato/ ano Objeto Razão Social CNPJ/ CPF Mod. Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elem. 
despesa 

Valor total 

Ac – 2017 – Cf - 013 
Fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros 
para o Sesc. 

Santos & Barbosa Ltda. 00.415.832/0001-79 
Pregão - Registro De 
Preço  

02/03/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 1.289.675,00 

Ac – 2017 – Cf - 111 
Fornecimento de carnes (bovinas, suínas, 
aves) e de peixes para o Sesc. 

Fricarnes Distribuidora Eireli – 
Me. 

08.279.380/0001-57 
Pregão - Registro De 
Preço  

03/10/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 835.074,00 

Ac – 2017 – Co - 002 
Serviço de manutenção e instalação de grama 
sintética (Sesc Bosque e Sesc Plácido de 
Castro). 

World Synthetic Grass Com. 
E Instalação De Gramas. 

03.295.816/0001-88 Concorrência 27/03/2017 
Encerra
do 

Ordinária 
3.3.90.39  
3.3.90.39 

679.610,28 

Ac – 2017 – Cf - 100 
Fornecimento de materiais de manutenção 
predial para Cruzeiro do Sul. 

Costa & Monteiro Ltda. 08.549.742/0001-82 
Pregão - Registro De 
Preço  

21/07/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 603.740,85 

Ac – 2017 – Cf - 065 
Fornecimento de gêneros alimentícios para 
Cruzeiro do Sul. 

D. L. Ramos –Me.  05.146.814/0001-52 
Pregão - Registro De 
Preço  

19/05/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 480.994,10 

Ac – 2017 – Cs - 011 
Prestação de serviço de lavanderia para 
Cruzeiro do Sul. 

J. B. P. Correia – Me. 20.153.355/0001-28 
Pregão - Registro De 
Preço  

18/05/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.39 468.154,10 

Ac – 2017 – Cf - 63 
Fornecimento de gêneros alimentícios para 
Cruzeiro do Sul. 

A.S. Melo Ltda. 09.428.963/0001-65 
Pregão - Registro De 
Preço  

19/05/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 444.249,00 

Ac – 2017 – Cf - 099 
Fornecimento de gêneros alimentícios para o 
Sesc. 

 Santos & Barbosa Ltda. 00.415.832/0001-79 
Pregão - Registro De 
Preço  

21/07/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 440.211,50 

Ac – 2017 – Cs - 018 
Locação de veículos para transporte de 
passageiros.  

Moura E Oliveira Trans. 
Turística De Suoer. Ltda. 

07.191.795/0001-01 
Pregão - Registro De 
Preço  

03/10/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.39 440.191,10 

Ac – 2017 – Co - 009 
Construção do deposito, oficina e casa do 
caseiro de Cruzeiro Do Sul. 

V. S. Construções E Com . 
Imp. E Exp. Ltda. 

10.935.865/0001-01 Concorrência 20/11/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 4.4.90.51 411.519,60 

Total 6.093.419,53 
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Contratos  que houve pagamento no exercício  

Contrato/ ano Objeto Razão Social CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da 
contratação 

Sit. Nat. Elem. 
despesa 

Valor total 

AC-2016-CO-009 Contratação da empresa de engenharia 
para construção do bloco anexo ao 
ginásio de Esporte do Sesc Bosque 

Emot - Serviços E 
Construções Ltda. 
 

08.909.332/0001-03 
 

Concorrência 22/08/2016 
Ativo - 

Prorrogado 
Ordinária 4.4.90.51 

2.124.881,12 

AC-2016-CS-003 Serviço de limpeza Sesc Bosque, 
Centro, Senador Guiomard, Plácido de 
Castro e Condomínio. 

Liderança Serviços Ltda. 
Epp. 
 

03.296.965/0001-61 
 

Pregão 15/04/2016 
Ativo - 

Prorrogado 
Ordinária 3.3.90.39 

1.849.400,40 

AC-2015-CS-07 Vigilância armada Inviacre Segurança 
Ltda. 

07.134.755/0001-28 
 

Pregão 01/05/2015 
Ativo - 

Prorrogado 
Ordinária 3.3.90.39 

1.295.236,80 

AC-2017-CF-013 Fornecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros para o Sesc. 

Santos & Barbosa Ltda. 00.415.832/0001-79 
 

Pregão - Registro 
De Preço 

02/03/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 
1.289.675,00 

AC-2017-CF-111 Fornecimento de carnes (bovinas, 
suínas, aves) e de peixes para o Sesc. 

Fricarnes Distribuidora 
Eireli - Me 

08.279.380/0001-57 
 

Pregão - Registro 
De Preço 

03/10/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 
835.074,00 

AC-2017-CO-002 Serviço de manutenção e instalação de 
grama sintética (Sesc Bosque e Sesc 
Plácido de Castro). 

World Synthetic Grass 
Com. E Instalação De 
Grama S. 

03.295.816/0001-88 
 

Concorrência 
27/03/2017 

Encerrado Ordinária 3.3.90.39 
679.610,28 

AC – 2017 – CF – 
100 

Fornecimento de materiais de 
manutenção predial para Cruzeiro do 
Sul. 

Costa & Monteiro Ltda. 
 

08.549.742/0001-82 
 

Pregão - Registro 
De Preço 

21/07/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 
603.740,85 

AC-2017-CF-065 Fornecimento de gêneros alimentícios 
para Cruzeiro do Sul. 

D. L. Ramos - Me 
 

05.146.814/0001-52 
 

Pregão - Registro 
De Preço 

19/05/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 
480.994,10 

AC-2017-CS-011 Prestação de serviço de lavanderia 
para Cruzeiro do Sul. 

J. B. P. Correia - Me 
 

20.153.355/0001-28 
 

Pregão - Registro 
De Preço 

18/05/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.39 
468.154,10 

AC-2017-CF-063 Fornecimento de gêneros alimentícios 
para Cruzeiro do Sul. 

A. S. Melo Ltda. 
 

09.428.963/0001-65 
 

Pregão - Registro 
De Preço 

19/05/2017 
Ativo - 
Normal 

Ordinária 3.3.90.30 
444.249,00 

Total 10.071.015,65 
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6.3 – Transferências, convênios e congêneres  

 

6.3.1 - Transferências para federações e confederações  

 
Transferências para federações e confederações 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ 
Valor da 
Contrapa

rtida  

Data da 
firmatura 

Sit. Nat. Valor Total 

Ac-2013-Cs-006 Convênio 
Manutenção Do 
Ar Condicionado  

 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado do Acre – Fecomércio. 
63.589.881/0001-48 

 3.306,53 - 
Mensal 

14/02/2013 Finalizado Ordinária  6.613,06 

Ac-2014-Con-002 Convênio 
Manutenção Do 
Ar Condicionado  

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

63.589.881/0001-48 
750,00 - 
Mensal 

26/05/2014 Finalizado Ordinária 3.306,53 

Ac-2017-Con-001 Convênio 
Manutenção Do 
Ar Condicionado  

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

63.589.881/0001-48 
 2.750,00 -
Mensal 

15/02/2017 Cancelado Ordinária 3.708,80 

Ac-2017-Con-002 Convênio 
Manutenção Do 
Ar Condicionado  

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

63.589.881/0001-48 
3.966,17 - 

Mensal 
27/03/2017 

Ativo - 
Normal 

Ordinária 28.233,26 

- Convênio 
Divulgação em 

Revista 
Fecomércio 

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

63.589.881/0001-48 
 3.000,00 
Bimestral 

04/04/2014 
Ativo - 

Prorrogado 
Ordinária 15.000,00 

- Convênio 
Divulgação Em 

Jornais. 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado do Acre – Fecomércio. 
63.589.881/0001-48 

3.000,00 - 
Mensal 

21/02/2014 
Ativo - 

Prorrogado 
Ordinária 38.994,00 

- Convênio 
Integração De 

Estágio 
Profissional 

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

63.589.881/0001-48 35,00 * 20/06/2006 
Ativo- 

Prorrogado 
Ordinária 277.509,43 

- Dec. Lei Nº 5.725 

CONTRIBUIÇÃO 
DA 

ARRECADAÇÃO 
COMPULSÓRIA   

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

63.589.881/0001-48 - - - - 220.850,24 

Total 
 
 

594.215,32 

*NOTA: Estágio Profissional – O valor constante da contrapartida refere-se à taxa de administração, consta no valor total o somatório da taxa de administração, mais 

 folha de pagamento dos estagiários. 
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6.3.2 - Convênios e congêneres  
Convênios e congêneres 

Convênio Objeto Convenente CNPJ/ CPF 

Valor 
da 

Contra
partida  

Data da 
firmatura 

Sit. Nat. 
Valor 
Total 

- Projeto OdontoSesc 
- Xapuri 

Serviço Social do Comércio 
– Administração Regional 
no Estado do Acre 

03.616.827/0001-12 - 02/09/2016  Ativo Ordinária 19.003,78 

- Projeto OdontoSesc 
- Acrelândia 

Serviço Social do Comércio 
– Administração Regional 
no Estado do Acre 

03.616.827/0001-12 - 06/02/2017  Ativo Ordinária 73.137,79 

- Projeto OdontoSesc 
– Senador Guiomard 

Serviço Social do Comércio 
– Administração Regional 
no Estado do Acre 

03.616.827/0001-12 - 19/05/2017  Ativo Ordinária 61.514,32 

- Projeto OdontoSesc 
- Bujari 

Serviço Social do Comércio 
– Administração Regional 
no Estado do Acre 

03.616.827/0001-12 - 03/08/2018  Ativo Ordinária 109.443,73 

Total 263.099,62 

 

6.4 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos.  

O ativo imobilizado da Administração Regional do Serviço Social do Comércio  no Estado do Acre, em 2017, 

corresponde a 50,24% do seu ativo total.  

                        RUBRICA 2016 2017 Variação 

1.3.1.2.1 Equipamentos e Mob. em 
geral 

11.218.103,44 13.733.265,79 2,42% 

1.3.1.2.2 Veículos 1.249.904,07 1.724.620,07 7,98% 
1.3.1.2.4 Bens Intangíveis 6,38 6,38 - 
1.3.1.2.9 Bens Móveis Diversos 12.634,33 1.009,00 -7,99% 

1.2.3.1               BENS MÓVEIS                           12.480.648,22     15.458.901,24         23,86% 

1.3.1.1.1 Terrenos 896.801,00 16.801,00 -1,87% 

1.3.1.1.2 Construções em curso 42.155.450,04 10.789.993,83 -25,60% 

1.3.1.1.3 Edificações 30.877.961,74 66.860.598,52 21,65% 

1.2.3.2               BENS IMÓVEIS                           73.930.212,78      77.667.393,35          5,06% 

1.2.3                   IMOBILIZADO                            86.410.861,00      93.126.294,59          7,77% 

 

1.2.3.1 – 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 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. 

Até o ano de 2017 o Sesc não efetuava depreciação de seus bens, conforme exposto no artigo 65 

do Capítulo IV do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) vigente. O procedimento passará a ser 

efetuado a partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, absorvendo as novas 

práticas contábeis, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros serão em conformidade 

com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012. 

Pelo mesmo motivo exposto não foi realizado procedimento de reavaliação patrimonial e ajuste ao 

valor recuperável de bens no período. 
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Os equipamentos e mobiliários em geral da Administração Regional estão pulverizados em 

equipamentos de informática, móveis e utensílios e equipamentos e máquinas em geral.  

 

1.2.3.2 – Bens Imóveis 

A redução de 1,87% em terrenos, é devido a reclassificação para Edificações, bem como a redução de  -

25,60% das construções em curso, igualmente reclassificadas para a Edificações, decorrentes das obras 

finalizadas da Unidade de Turismo e Lazer na cidade de Cruzeiro do Sul, acrescidas em 21,65%.   

A partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, aprovado pela resolução 

Sesc nº 1.245/2012, a Administração Regional efetuará registro de depreciação conforme orientação da 

portaria 1.246/2012 também em seus bens imóveis. 

6.5 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos 

cursos  

Com a criação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) instituído pelo Decreto N. 
6.632/2008, foi estabelecido em suas Normas Gerais de Aplicação (Resolução Sesc nº 1.166/2008) o 
processo para apuração de custos das ações do Sesc. O referido processo utilizava o mensurador unificado 
Atendimento e os custos diretos (despesas correntes diretas) como variáveis para cálculo dos coeficientes 
de rateio dos custos indiretos. 

Com a aprovação da Resolução 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, foram definidos 
mensuradores específicos por realização para registro da produção gerada pelas ações do Sesc, 
extinguindo a variável unificadora Atendimentos. 

Sendo assim, foi necessário realizar adequações ao processo de apuração de custos das ações do 
Sesc que são subdivididos em Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Unidades Operacionais e Rateio 
dos Custos Correntes Indiretos – das Administrações.  

 
 
                           Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG 
 

                       Tabela 1 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida 

APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA 
 Prevista – R$ Realizada – R$ 
RECEITA COMPULSÓRIA 7.803.217,00 7.957.374,33 
(-) COMISSÃO PARA A RFB  156.064,00 159.147,55 
SUBTOTAL 7.647.153,00 7.798.226,78 
(-) CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO - 3%  229.415,00 233.946,89 
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA 7.417.738,00 7.564.279,89 
VALOR DESTINADO AO PCG (33,33%) 2.472.332,00 2.521.174,48 
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE 1.236.166,00 1.260.587,24 
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES 
EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório 
dos quadros A's) 

9.345.600,00 4.323.382,29 

RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório 
dos quadros B's) 

1.795.200,00 1.384.272,36 
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QUADRO A 
Tabela 2 - Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG 

P
ro

gr
am

a 

Atividade Modalidade Realização 
Nº de 

Inscrições 
(Clientes) 

Frequência / Público / Cliente / 
Participantes 

Valores (R$) 

Mensurador Previstos Realizados Previstos Realizados 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 Educação 

Infantil 
Sem 
Modalidade 

Pré-escola 150 Frequência     108.000           102.152   6.264.000,00 1.100.604,10 

Ensino 
Fundamental 

Sem 
Modalidade 

Anos Iniciais  535 Frequência     385.200           406.576   3.081.600,00 3.222.778,19 

Anos Finais - - - - - - 

TOTAL 685    9.345.600,00 4.323.382,29 

 

 

 

QUADRO B 
Tabela 3 - Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com GRATUIDADE 

P
ro

gr
am

a 

Atividade Modalidade Realização 
Nº de 

Inscrições 
(Clientes) 

Frequência / Público / Cliente / 
Participantes 

Valores (R$) 

Mensurador Previstos Realizados Previstos Realizados 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 Educação 

Infantil 
Sem 
Modalidade 

Pré-escola 18 Frequência 14.400 11.272 835.200,00 121.446,56 

Ensino 
Fundamental 

Sem 
Modalidade 

Anos Iniciais  150 Frequência 120.000 113.628 960.000,00 1.262.825,80 

Anos Finais - - - - - - 

TOTAL 168    1.795.200,00 1.384.272,36 

 

 

6.5.1 – Informações gerais – Não se aplica. 

 

6.5.2 – Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade – Não se aplica. 

 

6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas  
 As informações deste item encontra-se na seção deste Anexos deste relatório. 

Balanços apresentados pelo Departamento Regional Acre: 

• Quadro Comparativo da Receita PC 1; 

• Quadro Comparativo da Despesa PC2;  

• Balanço Orçamentário PC 3; 

• Balanço Financeiro PC 5; 

• Balanço Patrimonial PC 6; 

• Demonstração das Variações Patrimoniais PC 7; 

• Demonstrativo das Receitas PC 13; 

• Demonstrativo das Despesas PC 14; 

• Investimentos PC 15. 
 
6.7 – Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica – Não se 
aplica. 
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7 – Áreas especiais da gestão 

7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados  
Quadro 1 - Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 

Descrição 
Quantitativo 

2017 2016 2015 

a) Número de Pessoal Efetivo 391 355 341 

b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado) 01 02 03 

c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)  84 77 

d) Servidores Cedidos ou em Licença 04 05 05 

e) Servidores em Cargos em Comissão 11 10 08 

f) Servidores em Funções Gratificadas 24 25 22 

g) Número de estagiários do PEBE (DN) 51 49 50 

h) Número de estagiários do Regional 25 38 28 

i) Número de Jovens Aprendizes 13 18 45 

j) Outros não apresentados nos itens anteriores - - - 

Total 593 477 502 

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas 
 
Quadro 2 - Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Servidores de Carreira  75 61 55 316 299 291 

Temporários (Prazo Determinado) - - 01 01 02 02 

Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários) - -  - - - 

Total de Servidores  75 61 56 317 301 293 

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas 
 
Quadro 3 - Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de pessoas na situação 
em 31 de dezembro 

2017 2016 2015 

1. Cedidos (1.1+1.2) - - - 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão - - - 

1.2. Outras situações específicas  - - - 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 13 11 06 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  - - - 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - - - 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - - - 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País - - - 

2.5.    Por doença e moléstia grave. 13 11 06 

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 

- - - 
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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 

- - - 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 04 04 03 

4.1. Doença em pessoa da família  - - - 

4.2. Capacitação  - - - 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) - 01 02 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  - - - 

5.2. Serviço militar - - - 

5.3. Atividade política - - - 

5.4. Interesses particulares  - - - 

5.5. Mandato classista - - - 

6. Outras situações  - - 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 17 16 11 

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas 
 

O quadro de pessoal foi regulamentado pela Resolução 0468/2016, que estabeleceu a lotação 
numérica no total de 539 (quinhentos e trinta e nove) colaboradores para os cargos de natureza efetiva no 
quadro de pessoal da Administração Regional do Sesc Acre para 2017, ficando, portanto, o efetivo de 392 
(trezentos e noventa e dois), quantitativo este abaixo do que foi autorizado, mas suficiente para atender as 
necessidades do regional, de forma a apresentar resultados satisfatórios em virtude de algumas avaliações 
da gestão com referência a distribuição da força de trabalho tanto na área meio quanto na área fim. 

 Nota-se um aumento do quadro, resultante da inauguração da Unidade de Turismo e Lazer em 
Cruzeiro do Sul, onde admitiu 54 empregados.  Porém no último semestre foram detectadas algumas 
dificuldades, decorrente de eventuais afastamentos de servidores que reduziram a força de trabalho, em 
especial afastamentos por licença maternidade, impactando em algumas atividades desenvolvidas. 
Contudo, a gestão adotou algumas medidas para solucionar a redução, dentre elas o remanejamento de 
alguns empregados do quadro e a contratação por prazo determinado. A recomposição do quadro de 
empregados efetivos se deu por meio de processos seletivos realizados de acordo com as exigências 
estabelecidas no Regulamento Interno e de Pessoal, e no Plano de Cargos e Salários, resultando no ajuste 
do quantitativo de pessoal da Administração do Regional Sesc Acre. 
 
Quadro 4 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
 

Unidade Contratante 
Serviço Social do Comércio – Sesc  
AR/AC CNPJ: 03.616.827/0001-12 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação do 

Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade 
Exigido dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2015 
 

V O AC-2015-CS-007 
Inviacre Segurança 

LTDA 
07.134.755/0001-28 

01/05/2015 01/05/2018 - - 16 14 - - P 

2016 L O AC-2016-CS-003 
Liderança Serviços 

LTDA EPP 
03.296.965/0001-61 

15/04/2016 15/04/2018 46 50 - - - - P 

2017 L O AC-2017-CS-012 
Liderança Serviços 

LTDA EPP 
03.296.965/0001-61 

01/06/2017 01/06/2018 10 10 - - - - A 
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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: GELCON – Gerência de Licitações e Contratos 

Não houve nenhuma dificuldade na condução da administração dos contratos de prestações de 
serviços. 

 
Quadro 5 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
 

Unidade Contratante 
Serviço Social do Comércio - Sesc 
AR/AC CNPJ: 03.616.827/0001-12 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação do 

Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 
Exigido dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C *P C P C 

2008 11 O 0500879999 61.600.839/0001-55 2008 2017 - - - 8 - - A 

2012 11 O 0500879999 61.600.839/0001-55 2012 2017 - - - 1 - - A 

2014 11 O 0500879999 61.600.839/0001-55 2014 2017 - - - 1 - - A 

2014 11 O 0500879999 61.600.839/0001-55 2014 2017 - - - 1 - - A 

2014 11 O 0500879999 61.600.839/0001-55 2014 2017 - - - 1 - - A 

2014 11 O 0500879999 61.600.839/0001-55 2014 2017 - - - 1 - - A 

LEGENDA  
Área: 
1. Segurança; 
2. Transportes; 
3. Informática; 
4. Copeiragem; 
5. Recepção; 
6. Reprografia; 

 
 
7. Telecomunicações; 
8. Manutenção de bens móveis 
9. Manutenção de bens imóveis 
10. Brigadistas 
11. Apoio Administrativo – Jovens
Aprendizes 
12. Outras 

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. 
Quantidade de trabalhadores:  
(P) Prevista no contrato; 
(C) Efetivamente contratada. 
 Fonte: GELCON – Gerência de Licitações e Contratos 

 

*Nota: A quantidade prevista nos termos acima se refere ao percentual mínimo de 5 % dos funcionários 

de cada unidade, conforme Art. 429 do Decreto – Lei Nº 5.452, de 1º de Maio de 1943.  
 

 Quadro 6 - 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 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

66 70 59 08 12 11 01 01 01 01 04 07

Despesa no exercício (em R$ 1,00) 

603.243,50 634.187,04 496.743,89 81.658,09 125.504,21 106.061,83 6.838,59 10.809,87 15.444,08 15.067,25 38.759,98 58.607,85

Fonte: GEPES/ATP – Gerência de Pessoas/Assessoria Técnica e de Planejamento 

 
O quadro de estagiários tem 88% de representação da área finalística, sendo realizado o 

acompanhamento sistemático. No exercício 2017, foram autorizadas 53 bolsas de estágio, custeadas pelo 
DN, destas 100% foram lotadas nas áreas finalísticas, e o DR admitiu mais 25 estagiários de nível superior e 
nível médio custeado com recursos próprio, destes 60% estiveram concentrados nas áreas finalísticas. 
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Quadro 7 -  Composição do Quadro de Jovens Aprendizes  

Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12 

Nível superior Nível Médio 

Área Fim Área Meio Área Fim Área Meio 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

- - - - - - 09 13 39 04 05 06 

Despesa no exercício (em R$ 1,00) 

- - - - - - 108.756,37 126.365,16 123.623,98 48.336,16 48.521,48 29.771,82
 

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas 

 
O quadro de jovens aprendizes é representado em sua maioria na área fim, em torno de 69,23% e 

30,77% em sua área meio, sendo realizado o acompanhamento e apoio sistemático. 
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Quadro 8 - Custos de pessoal 
 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 

2017 5.128.467,51 - - 175.245,16 1.179,76 1.065.281,13 996.943,64 - - 7.367.117,20

2016 4.556.141,64 - - 140.011,45 - 907.198,09 2.285.005,35 - - 7.088.356,33

2015 4.317.346,48 - - 110.231,14 16.678,50 747.879,18 1.731.453,49 - - 6.923.588,79

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2017 177.760,40 - - - - 2.992,36 2.800,40   183.553,16

2016 67.275,00 67.275,00 - - - 19.844,96 49.984,49 - - 204.379,45

2015 134.597,93 134.597,93 - - - 6.924,81 16.105,96 - - 292.226,63

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 

2017 - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2017 1.369.438,60 - - - - 31.915,99 30.804,44 - - 1.432.159,03

2016 1.132.625,72 - - - - 28.349,94 71.406,42 - - 1.232.382,08

2015 941.044,86 - - - - 18.466,15 50.939,79 - - 1.010.450,80

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 

2017 1.332.540,31 - - - - 71.816,71 67.209,68 - - 1.471.566,70

2016 1.180.284,35 - 372.317,23 - - 70.874,95 178.516,04 - - 1.801.992,57

2015 727.826,95 - 353.371,70 - - 50.781,92 118.110,40 - - 1.250.090,97

Estagiários 

Exercícios 

2017 706.807,43 - - - - 3.549,60 - - - 710.357,03

2016 809.261,70 - - - - 2.771,44 -  - 812.033,14

2015 676.857,65 - - - - 2.418,00 - - - 679.275,65

Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas 

 
O aumento das despesas com pessoal foi em decorrência da inauguração da Unidade de Turismo e Lazer que ocorreu em junho de 2017, considerando uma 
unidade onde contempla os programas lazer e saúde com a oferta das atividades de turismo, recreação, desenvolvimento físico esportivo e nutrição 
demandou admissão de 54 empregados.  
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7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

 

Remuneração dos administradores 
Cargo 31.90.11 Remuneração anual 

Administrador da Entidade - 

Diretores: - 

Diretor Regional 231.273,55 
Diretor Administrativo e Financeiro 185.025,13 
Diretor de Programas Sociais 185.181,26 

 

Remuneração dos administradores – quadro consolidado 
Rubricas Valores 

3.1.90.11 601.479,94 
3.1.90.13 185.435,17 
 - 

Total 786.915,11 

            
Remuneração dos administradores – outros pagamentos 
Rubricas Valores 

3.1.90.39 44.108,85 

3.1.90.16 - 

  

Total 44.108,85 

         Fonte: GEPES – Gerência de Pessoas 

 

Os cargos de Direção com fulcro no regulamento do SESC, são nomeados pelo Presidente do 

Conselho Regional SESC/AC, que observam determinados requisitos, dentre eles, escolaridade, habilidade, 

experiência, responsabilidade, competência e em especial zelo pelo patrimônio do Sesc. 

Absenteísmo – A Administração Regional solicitou a implantação do sistema VITAE, o qual fora dado inicio 
a implantação, mas foi interrompido temporariamente, motivo pelo qual não é possível mensurar o 
indicador com precisão de porcentagem, embora entendamos que o índice de atestados médicos, faltas 
injustificadas e impontualidades seja relevante, mais para a informação precisa é necessário número exato 
das ocorrências. A expectativa é que o sistema esteja em pleno funcionamento no exercício de 2018. 
 
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais – Em 2017 foram registrados 06 (seis) acidentes de 
trabalho nas dependências da organização, sem gravidades, foi realizado os registros da comunicação de 
acidente de trabalho - CAT, sem afastamento da atividade laboral. O setor de Recursos Humanos 
juntamente com a empresa Segura Medicina do Trabalho, veem conscientizando os colaboradores da 
necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual - EPI’s e trabalham a prevenção dos riscos de 
acidentes. 
 
Rotatividade (turnover) -  O resultado 26,28% do índice de turnover atingido pelo Departamento Regional 
foi em decorrência da inauguração das Unidades de Turismo e Lazer de Cruzeiro do Sul, que após o 
certame de processo seletivo, ocorrido em maio, os candidatos admitidos não atingiram avaliação 
satisfatória de desempenho, o que obrigou a Administração Regional a efetivar a substituição. Outros 
fatores que corroboraram para o significativo índice de rotatividade, foi a descontinuidade das Atividades 
de Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar, realizadas na Unidade Sesc Centro, durante o 
ano de 2017, o que levou a demissão dos empregados lotados nas referidas atividades, assim como e o 
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significativo número de empregados por contratos temporários do Projeto Sesc Ler das Unidades de 
Senador Guiomard, Xapuri, Brasiléia e Feijó.  
 
Quadro fixo de pessoal até 31/12/216: 392  
Admitidos: 120 
Demissões:  86 
Treinamento e Capacitação - os treinamentos e capacitações desenvolvidas pelo Departamento Regional 

contribuíram firmemente para o cumprimento da missão institucional. No ano de 2017 foram asseguradas 

diversas iniciativas de formação técnica por videoconferência, participação em encontros nacionais e ações 

de treinamento de caráter presencial.  

Em ações realizadas por videoconferência somente no programa Educação participaram 20 (vinte) 

servidores; no programa Saúde foram capacitados 34 servidores; no programa Cultura 20 servidores 

participaram de treinamentos; o programa Lazer obteve 06 servidores capacitados, programa Assistência 

com 03 servidores que participaram de ações por videoconferência e o programa Administração 

apresentou 03 servidores capacitados, totalizando 86. Entre as capacitações que se destacaram no ano de 

2017 foram: Debate Sesc Partituras, Música em Curso – Sonora Brasil e Apresentação em Diálogos em 

Produção Cultural; Com artes na Educação, Ação de Formação de Coordenadores, Assessores, Mediadores 

das Salas de Ciências; Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva no Sesc, Ciclo de Palestras Aedes 

Aegypti, Zika e Dengue, Promoção de Saúde Emocional e Prevenção ao Suicídio, além de outras diversas 

ações de desenvolvimento técnico da Rede Sesc de Desenvolvimento Técnico (RDT) 

Nas ações formativas presenciais, o Departamento Regional capacitou 112 servidores. No ano de 2016 

foram capacitadas 126 e em 2015 foram capacitados 145 servidores. O ano de 2017 apresentou redução 

de 11% em relação ao nº de servidores capacitados nas ações presenciais em relação a 2016, e 23% em 

relação ao ano de 2015.  

Nas ações formativas por videoconferência foram capacitados 86 servidores no ano de 2017, no ano de 

2016 foram capacitados 242 servidores; e no ano de 2015 foram capacitados 42 servidores, que 

comparados ao dado de 2017 apresentou 105% a menos. 

Satisfação e motivação – o Departamento Regional em 2017 adotou politica de 40% de desconto na 
atividade de nutrição ofertada pela Entidade. Assim como auxilio creche aos empregados com filhos de até 
6 anos, auxilio para aos empregados com filhos com deficiência, plano de saúde, auxilio funeral em caso de 
falecimento do empregado, auxilio alimentação de R$ 420,00 e seguro de vida e acidentes pessoais em 
favor do empregado. 
 
Registros disciplinares – O Regimento Interno da Instituição prevê transgressão disciplinar pela prática dos 
atos enumerados no art. 42, da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, assim como o não cumprimento 
dos deveres estabelecidos no referido regimento. Aos empregados que incorrerem em transgressões 
disciplinares será aplicado, segundo a natureza e a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
Advertência; suspensão e Demissão. 
Com base no Regimento Interno do regional, como medida corretiva, aos empregados que incorrerem em 
transgressões disciplinares serão aplicadas, segundo a natureza e a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades: Advertência; Suspensão e Demissão. Em 2017, ocorreram 08 transgressões disciplinares 
sendo aplicada às penalidades de advertências e 01 demissão por motivo de justa causa aplicada conforme 
artigo 482 da CLT. 

Desempenho Funcional – em 2017 foi contratada uma empresa de assessoria especializada para a revisão 

do Plano de Cargos e Salários, assim como para a instituição e implantação das ferramentas necessárias 
para o acompanhamento do desempenho funcional dos empregados, portanto em 2018 será concluída  



59 
 

revisão e só então será implantado o plano e suas ferramentas, onde  será possível o desenvolvimento do 
processo de desempenho funcional.  
 
Demandas e processos trabalhistas – no exercício de 2017 tivemos 05 ações trabalhistas. 
 

7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário 
Quadro 9 – Unidades Móveis do DR 

Item Unidades Móveis Abrangência Destinação 
1 OdontoSesc Todo estado do Acre Saúde 

2 BiblioSesc Rio Branco Cultura  

 
Quadro 10 - Informações sobre as Unidades Físicas 
 

Item 
Unidade Operacional / 

Imóveis 
Endereço Destinação Valor do Imóvel 

1 
Sesc Bosque 

 

Avenida Gétulio Vargas, nº 2473, Bairro Bosque, 

Rio Branco/Acre 

Educação, Saúde, Cultura, 

Lazer e Assistência 

19.618.404,81

 

2 
Sesc Centro 

 

Avenida Brasil, nº 713, Bairro Centro, Rio 

Branco/Acre 

 

Educação, Saúde, Cultura 
1.579.510,52

 

3 
Sesc Senador Guiomard 

 

Rua Barão Do Rio Branco, nº 1690, Bairro 

Centro, Senador Guiomard/AC Educação, Saúde e Lazer 
4.413.716,24

 

4 
Sesc Plácido De Castro 

 

Rodovia Ac 40, Km 01, nº 2042, Plácido De 

Castro/Ac Educação, Saúde e Lazer 
2.836.705,89

 

5 
Sesc Xapuri 

 

Rua 24 De Janeiro, Estrada Da Variante, nº

1689, Bairro Gequia, Xapuri/AC 
Educação e Saúde 298.552,37

 
6 

Sesc Brasileia 

 

Rua João Jovino De Oliveira, nº 960, Bairro 

Eldorado, Brasileia/AC Educação e Lazer 
1.719.921,74

 

7 
Sesc Feijó 

 

Rua Ednaldo Gomes Ferreira, nº 741, Bairro 

Bela Vista, Feijó/AC Educação e Saúde 
411.150,17

 

8 
Sesc Cruzeiro Do Sul 

 

Rodovia Ac- 405, Km 6, Cruzeiro Do Sul/AC 

 

Saúde e Lazer 
35.690.456,90

 

  Fonte: GEMAP – Gerência de Manutenção e Patrimônio 
 

A gestão do patrimônio imobiliário do Departamento Regional ocorreu dentro das conformidades. 

7.4 – Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

Com o avanço das informações instantâneas e a necessidade de soluções rápidas, as mudanças 

organizacionais exigiram da Administração Regional práticas e iniciativas no campo da sustentabilidade 

ambiental. 

A implantação do Projeto Ecos e sua real efetivação no âmbito da gestão administrativa garantiram 

resultados importantes, como adoção de atitudes e posturas à questão do meio ambiente, ética social, 

planejamento e comunicação, propondo forma de agir de maneira responsável e participativa de cada 

colaborador do Departamento Regional. 

No ano de 2017 o Regional apresentou continuidade de ações com foco na gestão ambiental por meio de 

sua programação finalística, realizando campanhas educativas à clientela preferencial do Sesc e demais 

públicos, através de oficinas e cursos da Atividade Trabalho Social com Grupos que desenvolveram 

iniciativas que contribuíram para o bem estar ambiental, a exemplo dos curso “Decoração de embalagens” 
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que visou reaproveitar materiais como caixinhas de leite, garrafas peti, caixas de sabão e sacos plásticos. O 

programa Saúde apresentou ações por meio de orientações básicas sobre forma de diminuir impactos ao 

meio ambiente com a produção de resíduos sólidos dentro das instalações 

Ainda no ano de 2017 implantamos a Estação de Tratamento de Esgoto na Unidade do Centro Hoteleiro de 

Cruzeiro do Sul, e continuidade as iniciativas de obras e instalações de equipamentos, a exemplo da Energy 

Star que resulta em menor consumo de energia elétrica. 

Iniciamos o processo de sistema de coleta seletiva no município de Cruzeiro do Sul considerando que a 

Unidade Hoteleira tem foco no ecoturismo, priorizando suas ações na preservação e meio ambiente. 

Nas instalações de nossas unidades operacionais investimos em dispositivos tecnológicos que geraram 

economia no consumo de água e de energia elétrica, tais como torneiras com sensores, torneiras 

temporalizadas e lâmpadas econômicas, além de continuidade na substituição das lâmpadas de descargas 

por lâmpadas de LED’s e adequação e acompanhamento do sistema de iluminação externa como praças, 

jardins, deck, ruas de acesso, estacionamento e demais espaços. 

Outras iniciativas fundamentais da Administração que contribuíram para a questão da sustentabilidade 

foram foi a diminuição significativa de compras e consequentemente a utilização e o descarte de copos 

descartáveis, e os projetos educativos do programa educação com culminância de feiras expositivas do 

trabalho pedagógico em todas as Unidades Educacionais. 

7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação  

O Departamento Regional não implantou o Comitê Gestor de TI no ano de 2017 por avaliar que seria mais 

prudente esperar o comitê a ser implantado pelo Departamento Nacional, que se encontra em processo de 

finalização. É através do Comitê Nacional que a Administração Regional terá condições de elaborar suas 

diretrizes, sua composição e definição das principais ações concernentes a tecnologia de informação. 

Mesmo não tendo Comitê Gestor, o Regional participa mensalmente de reuniões avaliativas realizadas por 

videoconferência envolvendo equipes de TI do Departamento Nacional do Sesc e os Departamentos 

Regionais. 

O Regional Acre ainda não implantou plano de capacitação de pessoal de TI. Entretanto, foram 

oportunizadas iniciativas de treinamento especialmente pelas efetivações e mudanças de sistemas 

ocorridas no ano de 2017, a exemplo do Sistema Gestão de Planejamento (SGP), Sistema de Gestão 

Financeira (SGF) e Sistema da Central de Atendimentos (SCA). 

Em 2017 a Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (TI) foi composta por 01 gerente, 01 

técnico de Programação de Computadores, 04 técnicos em Manutenção de Informática e 01 estagiário.  

A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC demandou ainda no ano de 2017 a 

continuidade de serviço de Help Desk (SEND), que utiliza uma ferramenta informatizada, desenvolvida pelo 

SENAC/PA para gestão dos problemas relacionados a TI, 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 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; 
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• 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. 
  

� Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o 
alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e 
os prazos de conclusão. 
 

Nº PROJETOS ORÇAMENTO RESULTADO PRAZO 

01 Substituição, ampliação e 
modernização do parque tecnológico. 

483.450,00 Projeto em 
Andamento 

1º semestre 
2017 

02 IMPLANTAÇÃO DE INFORMÁTICA Sesc 
Cruzeiro do Sul – dividido em 4 
segmentos: 
1 - Estações de Trabalho, Software e 
Periféricos; 
2 - Infraestrutura De Rede, Segurança 
e Telefonia; 
3 - Data Center; 
4 - Controle de Acesso. 

2.037.711,44 
Projeto em 
Andamento 

maio/2017 

03 CFTV – IP Sesc Cruzeiro do Sul 572.549,49 Projeto em 
Andamento 

maio/2017 

           Fonte: GETIC – Gerência de Tecnologia e Comunicação 

Ainda em 2017 foi inaugurado o Centro de Turismo e Lazer no município de Cruzeiro do Sul que 

possui grande parque tecnológico. Portanto, o Regional ainda depende de empresas terceirizadas no que 

tange ao campo da tecnologia. Outros fatores que demandaram contratação de empresas terceirizadas 

foram a diminuição do quantitativo de pessoas que compuseram a força de trabalho de TI, e o 

aperfeiçoamento do parque tecnológico da Unidade de Cultura e Lazer de Brasiléia. 
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7.5.1 – Principais sistemas de informação  

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 2017 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: 

 

SISTEMAS OBJETIVOS FUNCIONALIDA-DES 
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO EM TI 

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO NA 

ÁREA DE 
UTILIZAÇÃO 

CRITICIDADE 
PARA O DR 

STD 
Sistema de 
Trâmite e 
Documento 

Sistema de envio e 
recebimento de 
documentos via DN 

Ericson Rodrigues 
da Costa 

Natanael Oliveira 
da Silva 

Alta 

IPTVWeb 
Sistema de 
Televisão por 
IP 

Sistema de vídeo 
conferência via IP para 
os treinamentos dos 
regionais. 

Ericson Rodrigues 
da Costa 
Guyberto Oliveira 
da Silva 

Maria Rilzimar 
Barbosa de 
Araújo 

Alta 

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 

Ana Cristina 
Nogueira da Silva 

Alta 

SGC 
Sistema de 
Gestão de 
Contratos 

Sistema de controle de 
contratos, organização 
e emissão de 
relatórios. 

Jeferson Barbosa 
da Silva 

Rodrigo Ferreira 
de Almeida 

Alta 

CNRH 

Cadastro 
Nacional de 
Recursos 
Humanos 

Sistema de cadastros 
de servidores. 

Jeferson Barbosa 
da Silva 
Guyberto Oliveira 
da Silva 

Alexsandra 
Guimarães Costa 

Alta 

PDV 
Ponto de 
Venda 

Sistema de vendas de 
produtos de acordo 
com a categoria do 
Sesc. 

Luiz Jacob de 
Lima Junior 

Luiz Jacob de 
Lima Junior 

Alta 

SGF 
Sistema de 
Gestão 
Financeira 

Sistema de controle 
financeiro, emissão de 
relatórios, consultas, 
acompanhamentos, 
gestão financeira, 
gestão contábil, 
balancetes, balanço, 
conciliações. 

Luiz Jacob de 
Lima Junior 
Jeferson Barbosa 
da Silva 

Erotildes Gadelha 
dos Santos 

Alta 

SGM 
Sistema de 
Gestão de 
Material 

Cadastros de 
materiais, controle de 
estoque, gestão 
patrimonial, gestão de 
compras. 

Luiz Jacob de 
Lima Junior 
 

Rodrigo Ferreira 
de Almeida 

Alta 

NUTRISESC 
Sistema de 
Nutrição 

Cadastro de 
nutricionistas, 
cadastro de refeições 
e emissão de 

Luiz Jacob de 
Lima Junior 

Thaisa Castello 
Branco 
Danzicourt 

Alta 



63 
 

relatórios. 
 

SGP 
Sistema de 
Gestão de 
Produção 

Cadastro de projetos, 
cadastro de turmas, 
cadastro dos 
profissionais, 
acompanhamento dos 
projetos. 

Luiz Jacob de 
Lima Junior 

Paulo Ricardo de 
Oliveira Castro 

Alta 

 
A manutenção destes sistemas foi realizada pelo próprio Departamento Regional com apoio do 

Departamento Nacional, e apresentou  despesa no que tange a Renovação do Licenciamento do Banco de 
Dados no valor de R$ 9.310,56. Ainda referente ao ano de 2017, a Gerência de Tecnologia da Informação 
da Informação deu início ao processo de implantação do Sistema de Controle de Acesso ao Condomínio, 
Sistema de Consulta do Cartão de Consumo e Sistema de Consulta Credencial que foram planejados para 
propor maior gerenciamento e agilidade de acordo com seus objetivos. 
 

7.5.2 – Informação sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

O Departamento Regional ainda não implantou o Planejamento Estratégico de Tecnologia e 

Informação. No ano de 2017 foram realizados estudos e análises internas que auxiliarão na construção do 

documento tais como: objetivos estratégicos, metas, e definição de indicadores que serão fundamentais 

no processo de elaboração e implementação na gestão de TI do Regional. 
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8 – Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle  

 
8.1 – Tratamento de deliberações do TCU  
 
Não houve deliberações no exercício de 2017. 

8.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno  
 
Não houve deliberações no exercício de 2017. 

8.3 – Tratamento de recomendações pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal)  
        Quadro 11 – Recomendações Pendentes  

Quadro da situação de atendimento das recomendações pendentes da Auditoria Interna 

Deliberação Nº do Item 
Descrição sucinta do item da 

recomendação 

Providências adotadas / Ações 
implementadas 

Relatório de 
Auditoria/2016 

2.2.2.1 Contratos 

• 2.2.2.1.1 - 
Aquisição de 
carnes para os 
restaurantes e 
cantinas do Sesc 
Acre - Contrato 
AC-2015-CF-107 

Emitir Termo de Registro de Preços, 
permitindo que os outros 
participantes do processo licitatório 
forneçam o objeto requisitado nas 
mesmas condições do vencedor, a 
fim de atender ao que determina o 
art. 37 do Regulamento de Licitações 
e Contratos do Sesc.  

Acatamos a recomendação, informamos que 
atualmente já começamos a registrar na Ata das 
sessões dos pregões de registro de preço, as 
empresas que aceitam aderir ao preço da proposta 
vencedora. 
 

 
 
 

 

2.2.2.1 Contratos 

• 2.2.2.1.1 - 
Aquisição de 
carnes para os 
restaurantes e 
cantinas do Sesc 
Acre - Contrato 
AC-2015-CF-107 

Fundamentar as pesquisas de preços 
para possíveis reajustes de preços, 
com documentação valida, 
objetivando dar legalidade ao 
processo de cotação. 

Acatamos a recomendação. Informamos que 
atualmente as pesquisas de preços já estão sendo 
feitas por meio de documento próprio de cotação 
com o preenchimento de informações relevantes 
como a Razão Social, responsável, data, endereço, 
contato e carimbo, ou ainda por meio de propostas 
das empresas em documento próprio com os dados 
da empresa. 

 2.2.2.1.2 - 
Aquisição de 
carnes para os 
restaurantes e 
cantinas do Sesc 
Acre - Contrato 
AC-2015-CF-109 

Emitir Termo de Registro de Preços, 
permitindo que os outros 
participantes do processo licitatório 
forneçam o objeto requisitado nas 
mesmas condições do vencedor, a 
fim de atender ao que determina o 
art. 37 do Regulamento de Licitações 
e Contratos do Sesc. 

Acatamos a recomendação, informamos que 
atualmente já começamos a registrar na Ata das 
sessões dos pregões de registro de preço, as 
empresas que aceitam aderir ao preço da proposta 
vencedora. 

 2.2.2.1.2 - 
Aquisição de 
carnes para os 
restaurantes e 
cantinas do Sesc 
Acre - Contrato 
AC-2015-CF-109 

Fundamentar as pesquisas de preços 
para possíveis reajustes de preços, 
com documentação valida, 
objetivando dar legalidade ao 
processo de cotação. 

Acatamos a recomendação. Informamos que 
atualmente as pesquisas de preços já estão sendo 
feitas por meio de documento próprio de cotação 
com o preenchimento de informações relevantes 
como a Razão Social, responsável, data, endereço, 
contato e carimbo, ou ainda por meio de propostas 
das empresas em documento próprio com os dados 
da empresa. 
 

 1.1 Bens 
Patrimoniais 
3.1.1.1 Inventário 
Físico 

Designar formalmente comissão para 
conferência dos bens patrimoniais, a 
fim de atender ao que determina o 
art. 64 do Codeco. 

Acatamos a recomendação. 

 

1.1 Bens 
Patrimoniais 
3.1.1.1 Inventário 
Físico 

Abrir sindicância administrativa, a 
fim de apurar responsabilidade pela 
não localização dos bens nºs 8327, 
8328 e 8353, durante o inventário 
físico, e apresentar o resultado ao 
Conselho Fiscal no prazo de 30 dias 
após o recebimento deste relatório. 

Após a realização de inventário físico, foi constatado 
bens do Sesc no 1º e 4º andar do Condomínio 
Antônio de Oliveira Santos, andares do SENAC e 
FECOMÉRCIO/AC respectivamente. Constando os 
bens 8328 e 8353 no Senac, e 8327 na Fecomércio. 
Para a regularização dos mesmos, foi efetuado 
Termo de Comodato entre as instituições. 
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LISTA DOS ANEXOS 

1) Anexos referentes ao subitem 6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas 

explicativas 
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