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Mensagem do Dirigente Máximo
Apresentamos o Relatório de Gestão da Administração Regional do SESC no Amazonas,
referente ao exercício de 2020 em rigorosa observância as determinações constantes do parágrafo
único do art. 70 da Constituição Federal, da Instrução Normativa TCU Nº 84 de 22/04/2020 e da
Decisão Normativa TCU Nº 187 de 09/09/2020, ao qual fundamenta-se este relatório que está
estruturado em dez capítulos, com relevantes informações que estruturam a Prestação de Contas
ao Conselho Fiscal e apresenta entre outros aspectos, dados produção social, desempenho
financeiro alcançados em relação aos objetivos, diretrizes e metas de nosso Planejamento
Estratégico e Programa de Trabalho, nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e
Administração.
O ano de 2020 trouxe consigo muitos desafios, dentre eles o enfrentamento à Covid-19 e as
consequentes paralisações de atividades, isolamento social, desaquecimento da economia, home
office, muito luto por amigos e familiares, restrições nas atividades comerciais e crise financeira.
Atrelado a estes fatores críticos e complexos de administrar dado a imprevisibilidade do cenário, a
Medida Provisória nº. 932/2020 aprovou a redução temporária de 50% no total de repasses da
contribuição compulsória do Sesc, que por um trimestre impactou na manutenção de atividades e
custeio da estrutura que o Regional possui, repensaram-se muitas atividades, investimentos, carga
horária de trabalho e consequentemente os salários dos colaboradores durante esse período.
Diante do cenário, foi necessário repensar como continuar levando os serviços do Sesc
Amazonas a sua clientela, e o uso tecnologia foi a resposta mais eficiente encontrada. A exemplo
da Educação que, antes realizava suas aulas 100% presenciais, passou a realizar aulas online,
semipresenciais e em formato hibrido, visando dar continuidade ao processo de ensinoaprendizagem dos seus alunos, um grande desafio, que foi possível dado o comprometimento e
determinação da equipe do Regional.
Na Saúde, a produção de conteúdos educativos possibilitou a publicação de: Dicas de
saúde; Plantão Covid; Lives sobre o tema e ainda a elaboração do Guia de Reabertura e Retomada
das Atividades do Sesc Amazonas, que após a retomada parcial de algumas atividades, como
Restaurantes e Clinicas Odontológicas, dentre outras áreas, exigiu preparo e orientação para
oferecer um ambiente seguro ao atendimento dos clientes Sesc.
O Programa Cultura, impactado pelo cenário dado a impossibilidade de aglomeração,
necessitou cancelar alguns Projetos, tais como: Palco Giratório, Sonora Brasil, Amazônia das Artes,
Dramaturgia e Mostra de Cinema, cursos sistemáticos e o Festival de Bandas e Fanfarras. No
entanto, destacaram-se outros no formato online, como o Festival de Calouros do Sesc alcançando
93.030 visualizações na final, a Feira de Livros, Mostra Sesc Cine/Web, Festival de Música e ainda
a realização de lives com artistas locais para arrecadação de alimentos, aspirando o combate à
fome, beneficiando entidades cadastradas no Programa Mesa Brasil.
No Lazer, com a impossibilidade de abertura do Parque Aquático, da realização de
excursões entre outras atividades, a área se reinventou com as videoaulas no canal do Sesc, como:
Treino em casa, Live Arraia do Comerciário, Manaus ao Luar, Corrida estacionaria dentre outras.
O Programa Assistência, no que refere-se ao Trabalho Social com Grupos, estabeleceu
uma nova dinâmica de atendimento, mantido através de WhatsApp com o envio de “Dicas para
fazer em casa”, ligações telefônicas; exercício de memória e cognição com atividades de textos,
jogos e vídeos; reuniões virtuais e desafios em formato de gincanas, por meio das plataformas
digitais, além das Lives/Reuniões que foram realizadas durante todo o ano, com temas voltados
para os idosos, uma satisfatória conquista para o Sesc Amazonas dado a situação de isolamento
social que muitos idosos vivenciavam.
Destaca-se o Programa Mesa Brasil em seu papel fundamental em virtude da situação de
vulnerabilidade social que muitos se encontravam, o Mesa atuou intensamente no combate à fome
e no enfretamento à pandemia, em Manaus e nos municípios de Caapiranga, Coari, Itacoatiara,
Manaquiri, Novo Airão, Nova Olinda do Norte e Parintins, com a doação de 1.395.810 quilos de
alimentos, beneficiando 145.409 pessoas.
Neste contexto, para a realização das programações planejadas e ajustadas ao longo do
exercício, foi necessário o dispêndio de R$ 46.168.779 milhões representando 77% em relação aos
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valores orçados. O processo Retificativo Orçamentário em função de todos os fatores já relatados,
gerou a necessidade de redução do orçamento Inicial, no valor de R$ 70.940.520, para R$
59.951.543, uma redução de 15% como adequação aos pontos supracitados. As Receitas tiveram,
mesmo nestas condições uma execução de R$ 57.364.261, com 95,7% de realização em relação
aos valores previstos, no entanto destes R$ 45.746.544 (80%), oriundos da arrecadação
compulsória, subvenções, e outras contribuições e transferência ao DR, já a Receita de Serviços
do Regional foram impactadas em relação ao cenário vivenciado em 2020, com resultados inferiores
as metas previstas, perfazendo um total de R$ 8.044.987, representando 56% de execução.
No Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o Sesc Amazonas permaneceu
focados no cumprimento de 33,33% da Receita Compulsória Líquida, onde os recursos aplicados
somam a ordem de R$ 17.699.947 nas atividades e ações de cunho educativo e R$ 6.349.836
beneficiando diretamente 3.043 clientes com renda familiar de até 3 salários mínimos.
No tocante as metas sociais, realizamos 565.366 mil ações este ano, superando em algumas
atividades a meta prevista com as atividades online. Foram realizadas 38.390 habilitações de
cartões Sesc, desse montante 24.081 (79,3%) de clientes Trabalhador do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e seus Dependentes, contudo, os números mencionados não abrangem o
contingente de pessoas beneficiadas e atendidas pelo Sesc, pois as atividades abertas à
comunidade, não exigem habilitações para serem desfrutadas.
Este Relatório é parte da prestação de contas do trabalho realizado pelo Sesc à sociedade
amazonense, por meio de um resumo das ações realizadas, no entanto restrito pelos desafios de
contextualizar por meio de palavras e números a contribuição efetiva no desenvolvimento
econômico e social do Estado direta e indiretamente, apresentando as medidas e esforços
empregados para a manutenção do equilíbrio e da sustentabilidade Institucional no ano de 2020 em
meio a esta pandemia mundial que afetou e afeta criticamente o estado do Amazonas.
Neste exercício ficam os registros mais significativos relativos ao momento vivido, mas
também o registro do proficiente trabalho realizado que foi possível pelo compromisso, competência
e rápida adaptabilidade da equipe. Mesmo com a multiplicidade de ações e as incertezas, houve
planejamento, ajustes e execução, inovamos e ampliamos a percepção da capacidade de
transformação que a multiplicidade do Sesc nos possibilita, foi possível aprender, crescer e
continuar entregando os serviços do Sesc aos seus clientes, não estivemos juntos fisicamente mas
conseguimos estar presentes e com estes resultados e sustentado nos Referenciais Institucionais,
este DR se fortaleceu diante dos desafios vivenciados, na certeza de cumprimento de sua missão,
primando pela qualidade dos serviços e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
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1. Quem somos
O Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerência
políticas públicas de Governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio de
bens, serviços e turismo, configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter
socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social nas áreas de Saúde, Cultura,
Educação, Lazer e Assistência.
Tem como missão: 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.
Considerando as suas finalidades e competências, o Sesc não se limita somente à prestação
de serviços, mas busca através da educação, que permeia todas as ações da instituição, transmitir
valores essenciais para os indivíduos, estimulando seu desenvolvimento integral, autonomia e
protagonismo, contribuindo assim para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase de sua
vida, e para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da sua clientela.
Remetendo-se as suas Diretrizes Gerais de Ação, a sua origem, história, princípios básicos
e o ao meio em que atua, o Sesc reafirma-se por meio da:
1. Contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores no comércio e seus
dependentes;
2. Contribuição, no âmbito de suas áreas de ação, para o desenvolvimento econômico e social,
participando do esforço coletivo para assegurar melhores condições de vida para todos.
Preconizam ainda a eficácia como uma de suas marcas, identificada na permanentemente
busca de produzir ganhos e transformações mais expressivas no nível de vida da clientela, através
dos serviços que oferece a seu público-alvo. Preservando o equilíbrio entre quantidade e qualidade
do trabalho, em cada área, utilizando-se das metodologias e propostas que permitam maior alcance
social. Possui a qualidade como característica principal do trabalho desenvolvido, através do
exercício intenso da criatividade, busca constantemente oferecer melhores serviços, novas técnicas
e soluções originais que resultem em maior qualidade e resultados. Para tanto, visa compreender
a realidade social e econômica da clientela comerciária, para através de ações propositivas, indicar
novos percursos.
No Estado do Amazonas o Sesc foi criado em 24 de fevereiro de 1949 e tem papel
fundamental no desenvolvimento social do Estado, estando presente na capital Manaus e nos
municípios de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé,
realizando atendimentos através de seus espaços físicos e de suas cinco unidades móveis, que
desenvolvem os Projetos BiblioSesc, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher, por meio da oferta de
serviços itinerantes à sua clientela.

1.1. Visão geral organizacional
Referenciais Estratégicos
Missão
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.

Visão de futuro

Valores

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 a diversidade
Protagonismo
Inovação

Fonte: Planejamento Estratégico do Sesc
Quadro 1: Normas da UJ
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Normas da UJ
Norma
Decreto-lei nº 9.853 de 13 de setembro de
1946
Legislação do Sesc

Endereço para acesso
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937
1946/Del9853.htm
http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/

Carta da Paz Social

http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/

Diretrizes Gerais de Ação do Sesc

http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/

Diretrizes para o Quinquênio

http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/

Lei de Criação
Outros decretos e leis relacionados com o
Sesc
Regimento do Sesc

http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
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2. Estrutura de Governança e Conformidade da Gestão
2.1. Descrição das estruturas e governança
Modelo esquemático de Governança dos DDRR

Instâncias externas
Tribunal de Contas
da União – TCU

Controladoria-Geral
da União – CGU

Instâncias internas

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
Conselho
Regional – CR

Departamento
Regional – DR

Conselho Nacional
do Sesc – CN

Conselho Fiscal do
Sesc – CF

Assessoria de
Controle
Interno

GESTÃO TÁTICA: DIRIGENTES DO CR*
Vide pg. 20

GESTÃO OPERACIONAL: DIRETORIA DO DR*
Vide pg. 13, órgão de supervisão

A Administração do Sesc Amazonas estruturada de acordo com o seu Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 243/2020, acima representado, apresenta em sua estrutura
organizacional; Órgão Deliberativo formado pelo Conselho Regional; Órgãos de Direção composto
pela Presidência do Conselho Regional Assessoria da Presidência, pela Assessoria da Presidência
e pela Direção Regional; Órgãos de Supervisão composto pelas Divisões Finalísticas e
Administrativas da entidade; e por fim os Órgãos de Execução constituídos pelos Centros de
Atividades e pelas Unidades Operacionais existentes na estrutura física do Regional.
I - DA ESTRUTURA DA ORGANIZACIONAL
1 Órgão Deliberativo
1.1.Conselho Regional
2 Órgãos de Direção
2.1 Presidência do Conselho Regional
2.2 Direção Regional
3 Órgãos de Supervisão
3.1 Divisão Administrativa
3.2 Divisão Financeira
3.3 Divisão de Programas Educacionais e Culturais
3.4 Divisão de Programas Sociais
3.5 Assessoria de Controle Interno
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3.6 Assessoria de Planejamento e Orçamento
4 Órgãos de Execução
4.1 Centros de Atividades
4.2 Unidades Operacionais
Dentre os órgãos de supervisão está ainda inclusa a Assessoria de Controle Interno atuando
no assessoramento a Direção Regional no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando os
níveis de segurança e controles internos e zelando pela aplicação das normas.
O Regional dispõe ainda de dois Comitês internos de apoio a Tecnologia da Informação
sendo eles o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – que possui natureza deliberativa
e tem por finalidade aprovar as diretrizes e estratégias para a área de Tecnologia da Informação e
Comunicação, deliberando sobre políticas e ações que versem sobre o uso de recursos
tecnológicos e o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação que possui natureza operacional,
responsável por elaborar e propor, o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação, a
política de Segurança da Informação e Comunicação e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
A composição e representação do Conselho Regional, Conselho Nacional e Conselho Fiscal,
estão definidos no Regulamento do Sesc, conforme estabelece a Legislação Nacional de 5 de
dezembro de 1967:
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 à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e
relações empregatícias.
Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se:
I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual;
II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos
Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas
do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários
inscritos no INSS;
III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos
Conselhos de
Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo
estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no
INSS;
IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais
sindicatos a elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no
respectivo estado, ou por eles eleito;
V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente,
designados pelo Ministro de Estado;
VI - do Diretor do DR;
VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de
Estado da Previdência Social;
VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas
centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil
comerciários inscritos no INSS; e
IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas
centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de
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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.
Art. 23 - 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.
Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha
em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em
serviço social.
§ 1° - O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o
exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio.
§ 2° - A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de
apresentar, ao CR, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos desde o primeiro dia
do exercício em curso.
Do Conselho Nacional (CN)
Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de
planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função
normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer
setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:
I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato;
II - de um Vice-Presidente;
III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração
de metade mais um, no mínimo de um e no máximo de três;
IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego,
designados pelo Ministro de Estado;
V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e respectivo suplente,
designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;
VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo
respectivo Conselho de Representantes;
VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas
centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego; e
VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN).
§ 1° - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em
escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente
membros do próprio CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira
convocação, pelo menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no
mínimo vinte e quatro horas depois, com qualquer número.
§ 2° - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazêlo através de procuradores, prepostos ou mandatários.
§ 3° - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro
motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:
I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto
estatutário;
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II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes;
III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes
geradoras do mandato efetivo.
§ 4° - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário.
§ 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de
votar, em plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos
órgãos da administração nacional ou regional da entidade.
§ 6° - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos
sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)
Do Conselho Fiscal (CF)
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 a 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 máximo de seis
em cada mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN.
§ 5°- O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas
hipóteses dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou. (NR) ”
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3. Estrutura do Departamento Regional
Quadro 2: Identificação da unidade
Sesc / Administração Regional do Sesc Amazonas
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS)
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Natureza jurídica: 307-7 Serviço Social Autônomo

CNPJ: 03.965.963/0001-18

Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE

Código CNAE: 85.99-6-99

Contatos
Telefones/fax: 92 2126-9533
Endereço postal: Rua Henrique Martins – 427 | Centro; CEP: 69.010-010 | Edifício David José Tadros
|Manaus - AM.
Endereço eletrônico: informacoes.sesc@sesc-am.com.br
Página na internet: http://www.sesc-am.com.br
Fonte: ?

O Serviço Social do Comércio foi criado por meio do Decreto nº 9.853 de 13 de setembro de
1946, publicado no DOU de 16 de setembro de 1946. Destacamos os seguintes artigos do Decretolei de criação do Sesc:
Art. 1° - Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço
Social do Comércio (Sesc), com a finalidade de planejar e executar, direta ou indiretamente,
medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários
e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade.
Art. 2° - O Serviço Social do Comércio, com personalidade jurídica de direito privado, nos
termos da lei civil, terá sua sede e foro na Capital da República e será organizado e dirigido nos
termos do regulamento elaborado pela Confederação Nacional do Comércio, devidamente
aprovado pelo Ministério do Trabalho, Industria e Comercio.
O regulamento da entidade foi estabelecido pelo Decreto n° 61.836, de 5 de dezembro de
1967 (Publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967); com as modificações dispostas nos: Decreto
nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006 - SEÇÃO 1), Decreto nº 6.031,
de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 2 de fevereiro de 2007 - SEÇÃO 1) e Decreto nº 6.632, de 5
de novembro de 2008 (DOU de 6 novembro de 2008 - SEÇÃO 1). Cabe ainda citar o Art. 240 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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3.1 Organograma Funcional
Figura 1: Organograma Funcional
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3.1.2. Identificação dos administradores
Quadro 3: Identificação dos administradores
Identificação dos administradores
Cargo
Administradores da Entidade
Membros do Conselho Regional / Nacional

Nome

PRESIDENTE DO CR, em exercício.

Aderson Santos da Frota
Enock Luniere Alves
EFETIVO – Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do
Amazonas – SINCADAM
Luiz Olavo Cavalcante Monteiro
Andrea dos Santos Pereira de Souza
EFETIVO – Sindicato dos Empregados no Comercio de Manaus
Jose Ribamar Vieira do Nascimento
EFETIVO – Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Instituto de Beleza e Antônia Moura de Souza
Similares do Estado do Amazonas
Kellem Santos Batista
Mário Reynaldo Tadros
EFETIVO – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Amazonas
Claudia Maria de Medeiros
Mendonça
EFETIVO – Representante do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Raimundo Pereira da Silva Neto
Emydio Soares Alves Neto
EFETIVO – Sindicato dos Representantes Comerciais de Manaus
Maria Fernanda Monteiro Santos
Francisco Jose Matos dos Santos
EFETIVO – Sindicato do Comercio Varejista de Loucas, Tintas, Ferragens,
Material Elétrico e de Construção de Manaus.
Arno José Argenta
Silvio Neves Tinoco
EFETIVO – Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Manaus
João Pedro Monteiro Paes
EFETIVO – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do
Amazonas.

Paulo Rogério Tadros

Roberto Simão Bulbol
EFETIVO – Central Única dos Trabalhadores - CUT
Luiz Jorge Garcia de Sena
Renato Aguiar Dias
EFETIVO – Sindicato do Comercio Varejista no Estado do Amazonas
(SINCOVAN)
Teófilo Gomes da Silva Neto
EFETIVO – Representante das Centrais Sindicais: União Geral dos Trabalhadores Paulo Roberto Guerra Mitozo
Diretora Regional
Adriana Silva do Nascimento Sales

CPF

000.926.902-97
005.387.362-91
317.576.852-00
648.885.252-34
005.146.752-68
320.482.892-15
650.146.002-63
011.837.452-49

19/11/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
05/06/2020 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020

149.645.032-91

16/07/2018 a 31/12/2020

802.764.313-91
344.095.482-04
111.266.042-91
009.499.142-15
089.750.270-15
006.939.522-53
075.688.942-15

05/06/2020 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
19/11/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020

001.825.082-34

16/07/2018 a 31/12/2020

034.383.172-49
129.968.072-00
009.432.152-34
001.539.662-20
026.757.062-72
627.483.352-87

16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
16/07/2018 a 31/12/2020
01/01/2020 a 31/12/2020

Fonte: Secretária da Direção Regional/Seção de Gestão de Pessoas, 2020.
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3.1.3. Cadeia de Valor
Para elaboração da Cadeia de Valor foram utilizados o modelo e as referências
desenvolvidas por Michael Porter. Toda organização realiza uma série de atividades e o
conjunto dessas atividades desempenhadas possuem o objetivo de gerar valor para seus
clientes. Neste sentido em 2018, através de um trabalho cooperativo que contou com a
colaboração de todos os gestores, realizou-se a elaboração da Cadeia de Valor. Com o
suporte de Consultoria Externa, baseado em análises e conciliações definiu-se os processos
primários, de suporte e gerenciamento. A partir da Cadeia de Valor definiu-se o portfólio de
processos, o qual serve como norteador para o mapeamento de processos, elaboração de
fluxos e procedimentos do Regional. No ano de 2020, a Cadeia de Valor passou por análise
crítica e constatou-se como adequada ao Regional, mantendo a mesma estrutura conforme
abaixo:
Figura 2: Cadeia de Valor

Fonte: Escritório de Processos
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4. Perspectivas, Oportunidades e Gestão de Risco
4.1. Analise de Oportunidades e Incertezas
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2020, a
crise do novo coronavírus provocou impacto negativo nas atividades de 37,5% das três milhões de
empresas não financeiras em funcionamento no país. O setor de Serviços foram as que mais
sentiram impactos negativos (42,9%). Com o objetivo de mitigar os efeitos da emergência
internacional e nacional, provocada pela Covid-19, medidas foram tomadas, visando o
distanciamento e/ou isolamento social, fechamento do comércio, dentre outras. O Estado do
Amazonas destacou-se nacionalmente, em virtude da severa crise na rede de saúde pública,
decretando lockdown na tentativa de conter da proliferação do vírus. Tais medidas causaram
impactos econômicos e sociais em todo o país, em um ano, em que esperava-se uma reação
positiva, frente aos sinais de recuperação dos colapsos vivenciados entre os anos de 2015 e 2016.
A pandemia impôs mudança de comportamento da população que agora tem como rotina o
uso de máscaras, a higienização constante das mãos e o distanciamento em espaços públicos. Os
serviços de saúde, especialmente no atendimento realizado pelas clínicas odontológicas,
restaurantes e na unidade móvel Saúde Mulher, adequaram-se, para que todos os protocolos de
biossegurança fossem rigidamente respeitados, permitindo assim, a retomada e continuação destes
serviços essenciais.
Na busca pelo alcance, do cumprimento de sua missão em 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, o Regional, potencializou soluções
tecnológicas, adequando-se à nova realidade, na tentativa de reduzir os impactos causados pelo
cenário pandêmico. Acompanhando a mobilidade à nível mundial, o Sesc Amazonas fortaleceu sua
atuação nas mídias socais, entregando ao público, conteúdos de todos os programas (Educação,
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência), bem como promoveu o relacionamento de parcerias com
órgãos públicos e privados, reforçando, sua natureza privada, mas de atuação social.
Adequando-se ao imprevisto, com um cenário de incertezas, dúvidas e inseguranças, a
Entidade, utilizou-se de estratégias disruptivas e inovadoras, promovendo um repensar de nossas
ações visando a não paralização dos serviços ofertados, garantindo assim, o atendimento e
acolhimento de sua clientela legal.
Considerando as frentes de atuação no exercício de 2020, o perfil da força de trabalho
voltado para oferecer excelência na prestação dos serviços nas diversas áreas de ação, contou
com 658 colaboradores. A gestão executiva do Sesc Amazonas, composta pela Diretora,
Assessores, Gerentes e Coordenadores, fundamentaram sua atuação na adaptação de processos,
promovendo mudanças de mindset corporativo, objetivando a adaptação ao novo normal de forma
positiva e eficaz.
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4.2. Gestão de riscos e controles internos
Os processos de avaliação dos controles internos acontecem por meio das auditorias
internas do Conselho Fiscal, além do processo de contas anual, e das etapas complementares,
durante o exercício, com a análise e julgamento das peças contábeis e orçamentárias (balancetes
mensais), e com o monitoramento das respostas aos relatórios de auditoria.
Ao Conselho Regional são submetidos mensalmente à apreciação, análise e aprovação as
peças contábeis e orçamentárias, os atos normativos, além dos trabalhos em desenvolvimento no
Regional.
Cabe destacar que a Administração Regional, conta com o apoio da Controladoria Interna,
em cada uma dessas etapas, contribuindo com a avaliação e acompanhamento do cumprimento
dos dispositivos legais e regulamentares, no processo e tratamento dos riscos em atividades
relevantes.
Por meio de normativos e padrões de trabalho padronizados o controle é amplamente
adotado, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais estabelecidos em seu programa
de trabalho e planejamento estratégico. Neste contexto a gestão dos processos, apresenta-se como
a principal ferramenta interna de aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos, se propondo
desenvolver e modelar o fluxo de trabalho e o controle dos resultados esperados.
Ainda nesse sentido, tem-se o Planejamento Estratégico, disseminando os objetivos,
princípios, valores e missão do Sesc Amazonas, em constante processo de alinhamento ao
Programa de Trabalho e Orçamento Programa anual, constituindo-se como ferramenta de gestão
em contínuo acompanhamento, com foco em sua clientela preferencial, ou seja, o trabalhador do
comércio e seus familiares e ainda com um olhar atento as principais ameaças percebidas na
análise do cenário externo.
A metodologia aplicada a gestão de risco, não está formalmente implantada, contudo, os
controles estabelecidos, são periodicamente avaliados com base nos objetivos e metas traçados
anualmente pela instituição, por meio, de mecanismos de monitoramento e análise de indicadores
que possibilitam o realinhamento de projetos/processos para o alcance dos resultados.
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5. Acolhimento e Relacionamento Institucional
5.1. Mapa das Partes Interessadas
Como resultado da ação de empresários e organizações sindicais, nasceu o Sesc, conforme
suas Diretrizes Gerais de Ação, para atender às necessidades sociais urgente dos trabalhadores
no comércio, procurando enfrentar seus problemas, reduzir ou aliviar suas dificuldades maiores e
criar condições de seu progresso, reconhecendo os problemas sociais como problemas de massa
e como problemas de estrutura, tendo a sua ação de serviço social como instrumento de não apenas
alívio de situações individuais desfavoráveis, mas também de transformação e progresso social.
Com esse olhar as normas, identifica-se o Mapa das partes interessadas, abaixo:
Figura 3: Mapa das Partes Interessadas

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento, 2020.
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5.2. Gestão das partes interessadas
5.2.1. Canais de acesso para o público
O Sesc Amazonas entende que gerir os canais de atendimento é essencial para atender
plenamente as demandas e construir um relacionamento de longo prazo com seus clientes internos
e externos. Para tanto, disponibiliza algumas opções para interlocução com o seu público, sendo:

5.2.1.1 Central de Relacionamento com o Cliente
A Central de Relacionamento com Cliente do Sesc Amazonas, tem como principal objetivo
garantir o acesso à habilitação do cliente ao Cartão Sesc. Além disso, realiza inscrições em
atividades e atua na prospecção e visitas às empresas do comércio de bens serviços e turismo da
região.
Em geral é o primeiro contato com o cliente e a porta de acesso aos serviços ofertados.
Portanto, centraliza esforços para atrair o cliente legal do Sesc, além de estar atento às suas
necessidades e aspirações, como ponto vital para a manutenção da identidade institucional,
conforme recomendado na DQ-10 das Diretrizes para o Quinquênio 2016-2021.
Dada a impossibilidade de manutenção dos atendimentos presenciais, com a pandemia
ocasionada pela Covid-19, em 2020, a equipe da Central de Relacionamento adaptou-se e manteve
seu atendimento aos clientes, por meio da implantação de diversos canais virtuais, dentre eles, o
atendimento via WhatsApp (92) 98111-3137 e (92) 98415-6294).
Destaca-se que esse canal possibilitou a emissão de 8.978 cartões virtuais de trabalhadores
do comércio na capital e município, bem como a realização de 4.727 atendimentos, dentre eles,
serviços de inscrição em atividades, emissão e envio de boletos, liberação de acesso à sistemas e
matriculas de alunos na escola Sesc, o que possibilitou a continuidade do atendimento ao cliente.
Ainda em resposta às restrições impostas pelo cenário pandêmico, as visitas presenciais
sistemáticas às empresas foram temporariamente canceladas e os atendimentos foram realizados
por meio de e-mails, contatos telefônicos, atendimentos on-line, mantendo assim a prospecção de
novas parcerias e mantendo a regularidade no atendimento.

5.2.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados
A ouvidoria é um canal de atendimento exclusivo para reclamações e sugestões de melhoria.
Ela é um ótimo mecanismo para dar voz aos clientes e fazer com que eles sejam ouvidos.
Para tanto, precisa ser capaz de dar respostas ágeis e eficazes para os clientes. Assim, evitam-se
que as reclamações se agravem e que a insatisfação cresça.
Para obter sucesso com o canal de ouvidoria, é importante que a equipe tenha autonomia,
desta forma em 2020, foi oficializado o procedimento de controle desse processo e o mesmo passou
a ser monitorado pela assessoria de controle interno do Sesc Amazonas.
Otimizando recursos o Regional Amazonas utiliza o canal de atendimento de ouvidoria
disponível no sitio eletrônico do o Departamento Nacional do Sesc. Por meio das manifestações
recebidas por este canal, a assessoria de Controle Interno recebe as manifestações registradas
identificando a área para o devido conhecimento da autoridade competente, comprometendo-se a
acompanhar sua movimentação interna, no cumprimento de prazos e na qualidade de resposta até
sua conclusão, garantindo a confidencialidade dos dados e o sigilo, quando necessários.
O relacionamento com a Ouvidoria-Geral do Sesc pode ser realizado, a qualquer tempo,
pelos seguintes canais de atendimento:
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Formas de Contato:
• Formulário eletrônico: disponível em http://transparencia.dn.sesc.com.br/e-ouv;
• Carta: Ouvidora-geral do Sesc - Av. das Ayrton Senna 5.555, Jacarepaguá – Rio de
Janeiro - Brasil - CEP 22.775-004 – RJ;
Tipos de Manifestação disponíveis:
• Denúncias - manifestações contendo informação a respeito de improbidade
administrativa ou descumprimento de normas e/ou legislações que possam causar
danos à instituição;
• Elogios - manifestações que demonstrem satisfação ou agradecimento por serviços
prestados pela instituição e/ou seus colaboradores;
• Reclamações - Manifestações contendo desagrado ou protesto a respeito de
qualquer serviço prestado, ação ou omissão da Instituição e/ou de seus
colaboradores;
• Sugestões - manifestações que contenham propostas de ações/ou projetos
considerados úteis à melhoria dos serviços ou processos executados pela Instituição.
Como resultados, o Regional recebeu quatorze manifestações, em 2020, dentre elas duas
denúncias e doze reclamações, que receberam tratamento de resposta dentro do prazo
estabelecido pelo procedimento interno.

5.2.1.2. Portal da Transparência
O Portal de Transparência é um dos mecanismos utilizados para prestação de contas das
ações do Sesc e tem como objetivo facilitar o acesso integral da sociedade às informações que
tratam da governança da entidade, que permitem verificar a eficácia e a racionalidade no uso de
seus recursos. As informações são atualizadas conforme a natureza da atividade a qual se
relacionam, podendo ser de periodicidade trimestral, semestral ou anual. Licitações e processos
seletivos são atualizados de acordo com o andamento de cada edital. Toda divulgação de
documentos é realizada com base nas boas práticas de governança corporativa, nos normativos
internos e externos e nas legislações pertinentes. O Portal da Transparência do Sesc/AM está
disponível através do link: http://transparencia.am.sesc.com.br/transparencia.

5.2.1.2. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)
O Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, visa estabelecer uma comunicação eficiente
e eficaz junto aos seus clientes e o público em geral. Para consecução deste objetivo, o Sesc
Amazonas disponibiliza os seguintes canais de atendimento:
1. Portal institucional (www.sesc-am.combr.br/contato)
2. E-mail: Fale Conosco: informacoes.sesc@sesc-am.com.br
3. Call Center: (92) 3198-2000
O SAC recepciona os contatos realizados por meio do portal; do e-mail e telefone, bem
como, presencialmente, nas Unidades do Sesc, por meio dos atendentes disponíveis.
Neste ano de 2020 o Call Center do Sesc Amazonas, recebeu 4.801 ligações
apresentando uma redução de 757 atendimentos em relação ao ano anterior. O mês de janeiro
apresentou melhor desempenho, tendo em vista o início da divulgação das inscrições dos cursos e
atividades do Sesc em geral. Nos contatos realizados pelo canal disponível no portal do Sesc
Amazonas “Contato”, foram recebidos no endereço eletrônico informacoes.sesc@sesc-am.com o
total de 2.050 e-mails, uma diminuição de 667 e-mails em relação ao exercício anterior, desse total,
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3 foram elogios, 1930 foram solicitando informações, 27 reclamações, 40 serviços, 45 solicitações
e 5 sugestões.

Fonte: Seção de Comunicação

5.2.1.3. Demais canais de comunicação

Redes Sociais
Além dos canais já supracitados, o Sesc Amazonas, utiliza-se das redes sociais como
Instagram e Facebook, que nesse contexto pandêmico e de isolamento social vivenciado tornaramse um dos principais meios de comunicação direta com o público, não só clientes, mas a sociedade
está mais tempo online e conectada.
Estes canais possuem uma grande quantidade de usuários, deste modo, a presença do Sesc
tem se tornado ação estratégica de divulgação e comunicação rápida. Consciente desta
oportunidade, que o próprio cenário externo vem proporcionando, no que se refere a evolução e o
uso massificado destas midas, a área de comunicação tem indicadores no Planejamento
Estratégico do regional. Estes indicadores têm sido superados, devido ao foco dado ao trabalho em
equipe, garantindo assim uma maior presença da marca Sesc. E gerando mais interação com seus
clientes. Desta forma, realizando o compartilhamento de informações. Estes são alguns dos ganhos
percebidos na utilização destas ferramentas ao longo dos últimos três anos.

* sescamazonas

* www.facebook.com/sescamazonas

Mediante os números apresentados, observa-se o volume maior de seguidores no
Instagram, por usabilidade da ferramenta que atualmente destaca-se nas redes sociais. A criação
do Reels, nova usabilidade do aplicativo, obteve ampla valorização dos usuários e o Sesc-AM
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antenado as tendências, aproveitou e criou também diversos vídeos descontraídos, educativos e
informativos de atividades, gerando a visualização de mais de 80Mil usuários nos vídeos Reels
postados.
Além dos dois canais interativos, o Youtube foi bastante utilizado neste ano, pela
necessidade das áreas técnicas executarem as suas atividades em formato online, tais como vídeo
aulas, lives e divulgação de filmes, palestras, oficinais e até o Festival de Calouros e o Festival
Literário, mais de 100 vídeos foram postados em 2020 neste canal.

Portal Sesc
O portal do Sesc (www.sesc-am.com.br) é a plataforma digital que o Regional foca e
direciona primordialmente a sua comunicação e interação com os clientes. Em 2020 com a
adaptação do atendimento presencial para o remoto, o portal tornou-se ainda mais relevante para
a interação com os clientes.
Com o desenvolvimento tecnológico do portal, implementou-se neste ano o Portal do
Cliente, que visa centralizar diversas informações relativas ao uso dos serviços do Sesc e ainda
facilitar os processos de pagamento, oportunizando a emissão de boletos, acompanhamento de
saldos creditados e utilizados no cartão Sesc. Além destes serviços, possibilita a visualização do
cartão virtual do titular e dependente, identificação das atividades inscritas dentre outros aspectos.
Ainda no mesmo local, implementou-se o Portal 360°, que proporciona aos interessados a
execução de um tour virtual com fotos em 360º dos ambientes do Sesc Amazonas.
Destaca-se o “Portal da Educação”, que integrado ao Portal do Sesc, por meio de uma
plataforma ampla, possibilitou a manutenção das aulas online, estrutura web que foi amplamente
utilizada pelos pais e alunos da Escola do Sesc.
Todas as ações direcionadas a este meio de acesso, foram promovidos visando implantar
melhorias significativas no acesso a informações e na melhoria da relação com a clientela,
alinhamentos preconizados no Planejamento Estratégico, nas perspectivas de Desenvolvimento
Organizacional e Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional.

Youtube
Plataforma de compartilhamento de vídeos, ganhou papel fundamental diante do cenário de
pandemia em 2020, pois foi através deste canal que se pôde viabilizar, largamente, a divulgação
das áreas técnicas dos materiais, atividades, lives, filmes e palestras para execução da
programação. Além de outras atividades como oficinas, Festival de Calouros e o Festival Literário.
O canal foi amplamente utilizado com, mais de 100 vídeos postados em 2020.
Através desses canais de Comunicação e de acesso as informações, o Sesc Amazonas
buscou cumprir seu papel com excelência. Considerando que uma de suas mais importantes
missões, a de criar oportunidades para que pessoas desenvolvam todo o seu potencial, por meio
do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência. E ainda, em meio a pandemia
ampliar seus canais de comunicação e manter-se presente junto aos seus clientes.

5.2.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
A fim de atender de forma mais eficiente as obrigações de transparência, em 2020 o
Departamento Regional aderiu a um novo o Portal da Transparência do Sesc, interagindo na
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ferramenta disponibilizada pelo Departamento Nacional do Sesc, com novos recursos e
características, conforme os requisitos da LAI, do Acórdão 699/2016 do TCU e da Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO). Assim as informações e conteúdo de interesse da sociedade são
disponibilizados com maior interatividade no site do Sesc Amazonas, acessando o caminho
www.sesc-am.com.br, no menu da aba Transparência, sendo possível ser visualizada através do
endereço: http://transparencia.am.sesc.com.br/transparencia.
Dentro do novo Portal podem ser encontrados dados sobre:
Conformidade e Integridade – O Código de Ética e Conduta e Relatórios das Auditorias
internas e externas (quando necessário) para demonstrar os diversos canais de prestação de
contas.
Recursos Humanos – Organograma, listagem do corpo técnico e dirigentes e estrutura
remuneratória vigente, assim como links para os processos seletivos.
Gratuidade – Demonstrativo das vagas de gratuidade ofertadas, recursos financeiros
aplicados nas diversas áreas e o Programa de Comprometimento e Gratuidade.
Demonstrações Contábeis – Divulgação das informações contábeis e financeiras: balanço
patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais,
fluxo de caixa e notas explicativas.
Orçamentos – Os orçamentos anuais aprovados e publicados no Diário Oficial da União,
assim como demonstrativos com os valores orçados e realizados, sendo segregados por níveis de
atividades nas diversas áreas, e de acordo com a legislação submetidos à fiscalização dos órgãos
de controle do poder público.
Convênios – Demonstrativo dos maiores convênios e congêneres firmados e os maiores
pagos no exercício.
Contratos – Relação dos maiores contratos firmados e os maiores contratos pagos no
exercício.
Licitações – Processos licitatórios em andamento e os recém finalizados, bem como os
editais correspondentes, contendo: modalidade, natureza e descrição do objeto, data da abertura
das propostas, critério de julgamento, data da homologação, resultado do certame, identificação
dos licitantes, valores das propostas, registro dos recursos apresentados e respostas aos recursos,
e situação da licitação (em execução, suspensa, concluída).
Relatório de Gestão – Documento que evidencia a pluralidade das ações desenvolvidas,
bem como retrata seu compromisso com a sociedade brasileira, transmitindo ao público de forma
transparente as informações sobre sua atuação em meio aos ambientes interno e externo,
compondo a prestação de contas do exercício.
Realizações Sesc, Anuário e Relatório Estatístico – Relatórios e anuários estatísticos,
em que são demonstrados o alcance e a diversidade da programação do Sesc.
Plano Estratégico – Elaborado a partir dos referenciais institucionais vigentes, estabelece
uma agenda institucional que representa o esforço coletivo empreendido no Departamento Nacional
e nos Departamentos Regionais.
Pesquisa de Satisfação de Clientes do Sesc – Entrevistas realizadas para identificar a
satisfação dos clientes do Sesc sobre diferentes aspectos: prestação de serviços, infraestrutura,
atendimento e programação.
Consolidado Brasil – Demonstrações contábeis, orçamentos, gratuidade e aplicação dos
recursos.
Transferências Regulamentares – Relatório constando as transferências regulamentares
para a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Federações do Comércio, previstas nos artigos
32 e 33 do Decreto 61.836/1967, são realizadas pela Administração Nacional e pelas
Administrações Regionais do Sesc, na quota de até três por cento (3%) da arrecadação compulsória
para sua Administração Superior, a cargo da CNC.
Instrumentos Normativos – São apresentadas as principais diretrizes e legislações que
regulam e norteiam as atividades do Sesc.
Quadro 4: Acesso às informações da Entidade
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Acesso às informações da Entidade
Documentos
Orçamentos Originais
Realização Orçamentária trimestral
Resoluções de aprovação do
Orçamento e Retificações
Demonstrações contábeis
Informações relevantes sobre os
processos licitatórios
Informações relevantes sobre
contratos celebrados
Informações sobre transferência de
recursos
Informações salariais
Serviços de Atendimento ao
Cliente/Cidadãos (Fale com o
SESC)
Gratuidade
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Endereço para acesso
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Trimestral
Trimestral
Anual
Balancetes (Mensal)
PC´s (Anual)
A cada movimentação
Trimestral
Mensal
Mensal
A cada movimentação
A cada movimentação
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6. Alinhamento e Estratégia para o Desenvolvimento Regional
6.1. Panorama Geral
O Mapa Estratégico foi estruturado adotando as cinco perspectivas contempladas no
Balance Score Card adaptado ao Sesc. Os eixos centrais de interconexão das perspectivas são os
cinco temas centrais do plano, um para cada perspectiva. E em cada um deles, demonstra-se os
respectivos objetivos estratégicos e suas inter-relações, conforme abaixo:
Figura 4: Mapa Estratégico

Fonte: Planejamento Estratégico Sesc Amazonas, 2020.
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Quadro 5: Farol de Indicadores Estratégicos, 2020
Tema
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Tema
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 7
Tema
Indicador 8
Indicador 9
Indicador 10
Tema
Indicador 11
Indicador 12
Indicador 13
Indicador 14
Indicador 15
Tema
Indicador 16
Indicador 17

Fortalecimento da identidade e comunicação institucional
% de crescimento de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais
% de investimento em comunicação
% de crescimento em inserções em mídias diversas (tv e jornais)
Acolhimento e relacionamento
Índice de evolução no volume de novas matrículas
% de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas
ações* do Sesc
Grau de satisfação dos clientes nos serviços
% de renovação de matrículas
Modernização da gestão
Número de ações de aprimoramento das atividades de gestão realizadas
% de execução das etapas dos projetos de transformação planejados
Quantidade de projetos executados
Desenvolvimento humano e organizacional
Índice de Turnover (Rotatividade)
% de pessoas que participam de ações de desenvolvimento profissional
% de investimento e desenvolvimento de pessoas
% de investimento de infraestrutura realizadas
% de recursos financeiros em TIC
Crescimento equilibrado
Índice de Comprometimento da Receita Corrente
% de Participação de Receita de Serviços

Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta
20,00%
1,90%
8,50%

Resultado
84,74%
1,09%
58,93%

Farol

9,00%

-62,12%

●

45,00%

12,29%

●

70,00%
60,00%

0,00%
79,05%

●
●

3,00
100,00%
5,00

1,00
75,00%
2,00

●
●
●

18,00%
43,90%
0,36%
5,00%
1,90%

16,99%
62,80%
0,07%
4,21%
1,81%

●
●
●
●
●

Entre 80 e 100%
Até 25%

76,68%
18,29%

●
●

● Meta alcançada

Fonte: Painel Monitoramento Indicadores, APO.
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●
●
●

6.2. Resultado e Indicadores
6.2.1. Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional
Fortalecer a identidade da marca Sesc, aprimorando suas ferramentas de comunicação, no
interesse de firmar a sua finalidade e natureza privada, junto a sua clientela preferencial e a
sociedade.
1. Objetivo Estratégico: Aprimorar as ações de comunicação, visando o fortalecimento da
marca Sesc enfatizando a sua finalidade
Estratégia: Elaborar o plano de comunicação do Regional visando contribuir para a
percepção dos objetivos institucionais pelo cliente.
Tabela 1: Indicadores - Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional
2020
Meta
anual

Resultado

Farol

% de crescimento de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais

20,00%

84,74%

% de investimento em comunicação

1,90%

1,09%

% de crescimento em inserções em mídias diversas. (tv e jornais)

8,50%

58,93%

●
●
●

Indicador

Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

● Meta alcançada

O indicador que sinaliza o percentual de crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes
sociais, apresentou realização superior ao reprogramado perfazendo um total de 84,74% de
crescimento, referentes a 125.944 seguidores nos perfis em mídias sociais mantido pelo Sesc. O
índice permanece em evolução, validando as diretrizes adotadas quanto a ampliação das ações de
Comunicação Institucional.
Para o percentual de investimento em comunicação realizou-se 1,09% da meta prevista.
Cabe ressaltar que, mesmo não alcançando o total previsto, por ser um indicador de esforços, cujos
dados refletem uma execução monetária, é importante considerar outros elementos que apoiem a
qualificação do alcance do objetivo em ampliar as ações de comunicação institucional, por meio do
Plano de Comunicação do Regional.
Já o percentual de crescimento em inserções em mídias diversas (TV e jornais), realizou-se
em 2020, um acumulado de 330 inserções, atingindo um acréscimo de 58,93% em relação a meta
planejada, indicando a necessidade de revisão de meta estabelecida.
Atrelado aos resultados gerados, bem como aos desafios do novo cenário, estima-se como
principal incitação, o aperfeiçoamento das ferramentas de interação digital e investimento em mídia
off.

6.2.2. Tema: Acolhimento e relacionamento
Definir e implantar estratégias para captação de novos clientes trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo e seus dependentes, nas ações socioeducacionais desenvolvidas pelo
Sesc.
2. Objetivo Estratégico: Conquistar novos clientes trabalhadores do comércio de bens, serviços
e turismo e seus dependentes
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3. Objetivo Estratégico: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo e seus dependentes
Estratégia: Definir e implantar estratégias para captação e priorização dos clientes
preferenciais.
4. Objetivo Estratégico: Melhorar a prestação e qualidade dos serviços
Estratégia: Estimular a implantação de ambientes de relacionamento com o cliente.
Tabela 2: Indicadores - Acolhimento e relacionamento
2020
Indicador

Meta
anual

Resultado

Farol

Índice de evolução no volume de novas matrículas

9,00%

-62,120%

% de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo e seus dependentes nas ações do Sesc

45,00%

12,29%

Grau de satisfação dos clientes nos serviços

70,00%

0,00%

% de renovação de matrícula

60,00%

79,05%

●
●
●
●

Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

● Meta alcançada

Os resultados apresentados evidenciam a realidade do cenário pandêmico vivenciado
mundialmente em 2020. Mesmo alterando sua forma de fazer e se adaptando às necessidades
eminentes de digitalização de suas atividades, o Sesc AM, foi obrigado a cancelar diversas
atividades em formato presencial e alterar sua programação.
Além do esforço interno, entendemos que o mercado todo foi impactado, tendo o número de
trabalhadores formais diminuído e as condições de vida tão abaladas, que a priorização da
sobrevivência tornou a participação em algumas atividades inviáveis, mesmo em condições
acessíveis como as do Sesc.
A partir do exposto observamos o impacto no indicador de % de inscrições dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc, finalizou o
exercício com uma meta inferior ao planejado, atingindo 12,29% do percentual previsto.
Tal indicador é resultado de vários fatores em consequência da pandemia, no entanto,
destacamos o grande volume de ações online com inscrições abertas ao público em geral e a
realização de diversas atividades que não requerem inscrições e, portanto, não colaboram com o
indicador tais como: campanhas, orientações, videodebates, exposições, espetáculos; shows,
refeições, entre muitas outras. Sendo assim, visto que o indicador está atrelado a um percentual de
execução de inscrições, quando aumentamos as atividades abertas, que não requerem inscrições,
impactamos no resultado, mas não necessariamente deixamos de atender nosso público-alvo.
O argumento pode ser evidenciado pelas atividades do Programa Educação que mantiveramse em execução neste ano realizando 100% da sua meta de inscrições, no entanto, apesar da
Educação infantil, fundamental e médio executarem 75% de priorização da clientela legal, as demais
atividades como EJA, PHE, Complementação Curricular e Sala de Ciências que representam mais
de 4.239 inscrições, possuem como categoria predominante (88%) o público em geral ou seja a
comunidade, o que leva o indicador para baixo. O programa Assistência sempre apresentou uma
execução de praticamente 0% neste indicador, no entanto este ano com as Ações virtuais em
Trabalho Social com Grupos, inscreveu mais de 32Mil usuários em palestras e oficinas. Nas ações
culturais, das 5.934 Inscrições realizadas 76% foram de usuários/público em geral, principalmente
nas realizações de palestras.
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Isso posto, entendemos que todos esses fatores contribuem e o desafio não apenas do Sesc
Amazonas, mas num contexto geral é encontrar saídas para representar de maneira mais fidedigna
a participação do cliente legal em todas as ações do Sesc e não somente nas que requerem
inscrições.
Contudo, mesmo diante deste cenário desafiador o Sesc AM não ficou parado. A Central de
Relacionamento realizou em 2020 algumas ações resultantes das condições atípicas vivenciadas
no período.
Primeiramente, mudou seu foco de busca por novos clientes para assegurar a manutenção dos
que já estavam habilitados, por meio do processo de renovação do cartão Sesc. Justifica-se a
adequação pela impossibilidade de atendimento presencial, que para o Novo Cliente é necessário,
dado os trâmites de coleta de documentos e assinaturas, que são inerentes a primeira habilitação
ao Sesc de forma normatizada. No entanto, com a implantação do Cartão Virtual as renovações
(remotas) passaram a ser possíveis garantindo a manutenção dos que já estavam com seus cartões
em vias de vencimento. O que pode ser evidenciado na superação de 19% da meta de renovação
de matriculas previstas, renovamos 79,05% dos cartões emitidos.
Outra ação importante, foi o evento “Café Business”, desenvolvida de forma conjunta com Sesc,
Senac e Federação do Comércio, visando a aproximação com novas empresas do comércio e de
seus empresários e representantes. O evento promoveu a apresentação da multiplicidade de
Projetos e Atividades realizados pelo Sesc e os benefícios que isso possibilita à qualidade de vida
do funcionário destas empresas. Entende-se que a partir do conhecimento do escopo dessas
entidades de forma mais detalhada por seus mantenedores, existe a possibilidade de garantir os
desdobramentos da contribuição advindas das empresas contribuintes ao Sesc e Senac. O evento
contou com a participação de 15 empresas gerando a renovação de 515 Cartões Virtuais para o
cliente legal o que entendemos como resultado efetivo da ação, o qual avaliaremos sua
continuidade.
Mesmo com as ações e esforços empreendidos não foi possível superar e evoluir em 9% no
montante de novas matriculas em 2020. No entanto, é valido destacar que mesmo não sendo
possível alcançar as metas de novas habilitações, o regional implantou ações que possibilitaram o
alcance da meta prevista para renovação dos cartões Sesc em 115%, o que demonstra a retenção
dos clientes já existentes.
Esse indicador neutraliza o resultado do indicador que afere o grau de satisfação dos clientes,
que não foi aferido neste exercício, pois entendemos que apenas clientes satisfeitos renovam suas
habilitações. Contudo, também entendemos serem necessárias técnicas e ferramentas que
propiciem uma análise mais efetiva da satisfação dos nossos clientes, o que poderá ser melhorado.
Ainda com o foco no objetivo, de satisfazer nossos clientes, além das adaptações e melhorias
nas atividades finalísticas, o setor de atendimento ao cliente promoveu outras ações importantes,
algumas já relatadas, como: implementação do Atendimento Online - Contato com os clientes
através dos canais de comunicação e mídias sociais; agendamento de atendimentos presenciais,
garantido a diminuição do volume de pessoas nas unidades e evitando aglomerações;
implementação de boletos bancários para pagamento das mensalidades escolares, tornando
desnecessária a ida dos pais até as unidades para realizar os pagamentos; e implementação de ecommerce para venda de ingressos e alimentos nos eventos.
Por fim, acreditamos que essas ações se tornaram essenciais para instituição em 2020 e deram
início a um transformar em sua forma de gerir e se relacionar com seus clientes internos e externos.
Além de permitir o início de um relacionamento muito mais acolhedor e duradouro com o seu cliente
prioritário, por meio de um processo de comunicação empática e humanizada, bem como, a
inspiração, confiança e credibilidade aos empresários do comércio local.
Relatório de Gestão 2020

34

Sesc Amazonas

6.2.3. Tema: Modernização da gestão
Partindo da adoção dos princípios da eficiência e da eficácia, objetiva a melhoria contínua
da qualidade dos projetos desenvolvidos, aprimorando os serviços ofertados, com ênfase no
aperfeiçoamento da ação finalística. Verifica-se, também, a necessidade de aprimorar o processo
de planejamento e acompanhamento da gestão.
5. Objetivo Estratégico: Aprimorar o processo de gestão das atividades
Estratégia: Desenvolver ações para qualificar o processo de planejamento e
acompanhamento da gestão.
Tabela 3: Indicador - Modernização da gestão
2020
Indicador
Meta anual
Número das ações de aprimoramento das atividades de gestão
3,00
realizada
Legenda: ● Meta não alcançada ● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

Resultado

Farol

2,00

●

Considerando a ampliação do horizonte do Plano Estratégico do Sesc até 2021, as ações
previstas para 2020 serão continuadas no próximo exercício. O resultado do indicador,
desenvolvido por meio do projeto estratégico Gestão em Foco, em 2020, realizou 2 ações
planejadas, contemplando a predefinição dos normativos a serem contemplados no PDC – Plano
de Desenvolvimento dos Colaboradores e a implantação da ação, sendo o primeiro PDC realizado
sobre o processo de habilitação, monitoramento e avaliação dos resultado do FUNPRI – Fundo
Nacional de Programas Prioritários, em parceria com a Contabilidade, promovendo o melhor
entendimento da aplicação da norma ao processos por ela impactados. Ainda nesta ação de
aplicação dos PDC’s, realizou-se videoconferências promovida pelo Departamento Nacional do
Sesc com o apoio Regional, dispondo como pauta a norma do PCG – Programa de
Comprometimento e Gratuidade, oportunidade de apropriação de informação e discussões sobre o
tema.
Dado a pandemia que vivenciamos, outras prioridades foram direcionadas, a paralização
das atividades e ainda as férias coletivas, contribuíram para o não alcance da meta estabelecida no
ano em questão. No entanto, entende-se que os desafios no horizonte de 2021 para a Gestão em
Foco, transcende as tratativas intersetoriais incialmente projetadas, principalmente dado a relevante
mudança identificadas pela pandemia com o Covid-19 no estado do Amazonas.
6. Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência dos processos internos
Estratégia: Mapear e implantar a transformação dos processos de negócios
Tabela 4: Indicador - Aumentar a eficiência dos processos internos
2020
Indicador
% de execução das etapas dos projetos de transformação planejados
Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta anual

Resultado

Farol

100,00%

75,00%

●

● Meta alcançada

Composto por ações estratégicas previstas no PES 2018-2021, consideradas
fundamentais para o alcance do objetivo, este indicador tem como principal característica refletir o
desenvolvimento de um trabalho voltado para otimização dos processos internos do Regional, por
meio do projeto “Transformação de Processos de Negócio”. Até 2021, definiu-se como prioridade,
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a implantação das seguintes etapas: Implantação do processo mapeado referente ao PCG;
Planejamento, Diagnóstico e a realização de reuniões de Levantamento e Validação das Dores do
Processo de Comunicação. Em 2020, realizou-se: a implantação e validação do processo de
Transformação do PCG e o planejamento do Processo Comunicação, equivalendo o resultado de
75,00% da meta estipulada para o ano. O resultado alcançado confirma a eficácia da modelagem
BPM, visto que foi possível identificar oportunidades de melhorias e o refinamento das informações,
possibilitando assim, maior alinhamento nos processos do Regional.
Durante a execução do projeto “Transformação de Processos de Negócio” observou-se
que, entre os principais desafios está à efetiva participação dos envolvidos nos processos em
virtude dos conflitos de agenda.
7. Objetivo Estratégico: Reduzir os impactos socioambientais
Estratégia: Implantar o Programa Sesc Sustentável
Tabela 5: Indicador - Reduzir os impactos socioambientais
2020

Indicador
Não foi definido indicador para execução da estratégia

Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta anual

Resultado

Farol

-

-

-

● Meta alcançada

Em consonância com as diretrizes da Política de Responsabilidade Social, o Sesc
Amazonas, buscou incorporar ações sustentáveis que perpassam pelo bem-estar social à
preservação do meio ambiente por meio de ações de sensibilização (palestras, vídeos, lives,
cartazes), da promoção da economia de água e energia, adquirindo torneiras, duchas com
acionamento automático e bacias com caixas acopladas, proporcionando redução no consumo de
água e custos fixos à Entidade. As novas estruturas das Unidades Operacionais, passaram a ser
projetadas para aproveitamento da água da chuva, sendo utilizadas para atividades de limpeza e
jardinagem. Considerando os requisitos legais das normas técnicas, ABNT-NBR 7229/93 e
13969/97, quanto a construção de ETE's, incorporou-se, na Entidade, a construção destas, a fim de
remover as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente efluente tratado, de acordo com
os padrões exigidos pelas legislações vigentes. Pretendendo o atendimento do Objetivo Sustentável
7, Energia Sustentável e Limpa, da Organização das Nações Unidas, foi desenvolvido no Hotel do
Sesc, no município de Manacapuru, o aproveitamento da luz natural, resultando na adoção de
padrões de custos sustentáveis. Observando os instrumentos legais, quanto à destinação dos
resíduos sólidos, pautado na Lei Nacional de Saneamento Básico, nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, e a Lei de Consórcios Públicos, nº 11.107, de 6 de abril de 2005, integrou-se ao Regional, a
destinação dos resíduos orgânicos gerados pelos Restaurantes do Sesc, a piscicultura, suinocultura
e compostagem. Quanto ao descarte de papéis, plásticos, metais e vidros, destinou-se esses
resíduos às instituições atendidas pelo Programa Mesa Brasil, buscando a reintegração destes,
bem como a geração de renda.
8. Objetivo Estratégico: Inovar a ação finalística
Estratégia: Diagnosticar novos serviços a serem oferecidos por meio de tecnologia
(DQ10)

Tabela 6: Indicador - Inovar a ação finalística
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2020
Indicador
Quantidade de projetos executados
Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta
anual

Resultado

Farol

5,00

2,00

●

● Meta alcançada

A realização do indicador, contempla a execução de cinco propostas estabelecidas em seu
escopo, a saber: Biblioteca Itinerante no Comércio, executado em empresas do comércio; Semana
de Astronomia Indígena, realizado por meio de ações virtuais de palestras e oficinas em parceria
com UEA e UFAM; Projeto Universo Digital, que em virtude da pandemia, sua realização, foi
cancelada. A não execução do projeto de Gestão de Resíduos Orgânicos/Projeto Horta Educativa
Comunitária, deu-se em virtude da negativa de subsídio do DN, inviabilizando seu desenvolvimento
sem o devido aporte. O alinhamento das ações programas no PT/OP 2021, previsto para correr no
mês de dezembro, registrou sua não realização, em decorrência da conjuntura atual de instabilidade
ocasionada pela pandemia da Covid-19, demandando adaptações e respostas rápidas tanto em
relação aos processos quanto ao desenvolvimento das estratégias de gestão, pactuadas em seu
Plano, sendo este, um dos principais desafios para a manutenção das ações pactuadas neste
Objetivo Estratégico.

6.2.4. Tema: Desenvolvimento humano e organizacional
Investir em ambientes de valorização e desenvolvimento contínuo de seu quadro funcional,
possibilitando o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados, dando-lhes condições de
trabalho, de forma a permitir trajeto de formação e carreira.
9. Objetivo Estratégico: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento de
pessoas
Estratégia: Executar política nacional de valorização e desenvolvimento de pessoas.
Tabela 7: Tema: Desenvolvimento humano e organizacional
2020
Indicador

Meta
anual

Resultado

Farol

Índice de turnover (rotatividade)

18,00%

16,99%

% de pessoas que participam de ações de desenvolvimento profissional

43,90%

62,80%

% de investimento e desenvolvimento de pessoas

0,36%

0,07%

●
●
●

Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

● Meta alcançada

Considerando a meta de 18,00%, o índice de rotatividade do Regional no período de janeiro
a dezembro do corrente exercício, teve uma elevação nos meses de fevereiro em virtude das
substituições do corpo docente da Escola do Sesc, e no mês de junho em razão das mudanças no
cenário econômico agravado pela pandemia. Em decorrência desta, e a necessidade de manter
medidas preventivas para minimizar os riscos de contaminação entre as pessoas, o processo de
manutenção das capacitações do corpo funcional, aderiu-se um novo formato de aprendizagem por
meio das plataformas de treinamentos online, bem como webinar com multiplicadores internos.
Desenvolveu-se ainda divulgações internas, a fim de promover o engajamento dos colaboradores
aos treinamentos, atingindo assim um resultado de 18,90% a mais do planejado.
Quanto ao investimento no desenvolvimento de pessoas, o indicador apresentou uma
realização de 0,29%, abaixo da meta, em virtude das estratégias adotadas, quanto ao
desenvolvimento de parcerias com instituições de Ensino, bem como, a utilização de colaboradores
multiplicadores.
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Para o exercício de 2021, o principal desafio, vem de encontro ao cumprimento da conclusão
das ações previstas para a finalização do Regulamento de Pessoal, visto que a etapa de análise
exige um estudo detalhado e crítico a partir das especificidades de cada área de atuação, sendo
claro, objetivo e em consonância com a legislação vigente, visto que a ação reguladora nele contida
estende-se a todos os colaboradores, sem distinção hierárquica, e complementa os princípios gerais
de direitos e deveres contidos na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, sendo atrelado totalmente ao contrato de trabalho.
10. Objetivo Estratégico: Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento
das ações
Estratégia: Harmonizar a infraestrutura as necessidades socioambientais para o
desenvolvimento das ações.
Tabela 8: Objetivo Estratégico: Proporcionar ambientes físicos adequados ao desenvolvimento das ações
2020
Indicador
% de investimento de infraestrutura realizada
Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta
anual

Resultado

Farol

5,00%

4,21%

●

● Meta alcançada

O indicador aponta um índice de 0,79%, abaixo do planejado, no entanto, sua execução
reflete na culminância dos projetos estratégicos: Diagnósticos de bens patrimoniais móveis; Plano
de manutenção preventiva e corretiva predial; mapeando a capacidade instalada e Plano de obras
(PNI e DR), aspirando na oferta de ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações.
A não realização da meta estipulada, no âmbito de obras, deu-se em virtude de fatores relacionados
aos ajustes no cronograma de licitações e contratação de prestação de serviços, em função do
atendimento aos normativos técnicos, assim como, a desaceleração das execuções em virtude do
cenário de pandemia.
Um dos principais desafios para realização das melhorias nos ambientes físicos está em
conseguir realizá-las dentro do cronograma planejado, a exemplo das obras e reformas
considerando fatores adversos que no seu decurso acontecem, como por exemplo as questões
climáticas, mudanças na legislação e etc.
11. Objetivo Estratégico: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação
(TIC)
Estratégia: Aperfeiçoar a governança de TIC
Tabela 9: Objetivo Estratégico: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)
2020
Indicador
% de recursos financeiros em TIC
Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta
anual

Resultado

Farol

1,90%

1,81%

●

● Meta alcançada

Ao alcançar o resultado acumulado de 1,81%, destaca-se que em meio a um cenário
pandêmico, o Regional, potencializou soluções tecnológicas oportunizando a realização de ações
virtuais, capacitando e instruindo o processo de aulas on-line para toda sua comunidade acadêmica
da Escola Sesc, o que ensejou ajustes na estrutura de internet wi-fi e periféricos de informática.
Culminando ainda no projeto de revitalização do laboratório de informática da Escola, que já está
em curso e prevê grandes avanços aumentando a capacidade de atendimento.
A partir dos encontros com diversas áreas do Regional, buscando potencializar soluções
tecnológicas, é possível pontuar como um dos desafios para 2021, a escolha da tecnologia que
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mais se adapte à realidade da Entidade, tendo em vista suas particularidades, e o alto nível de
detalhamento que estas soluções precisam atender, fazendo com que o processo de escolha e
aquisição necessite de maior tempo.

6.2.5. Tema: Crescimento equilibrado
Assegurar a sustentabilidade dos recursos que apoiem as operações e nas estratégias,
através do monitoramento dos riscos mais significativos que podem afetar a Entidade.
12. Objetivo Estratégico: Assegurar o equilíbrio econômico financeiro do Regional a longo prazo
Estratégia: Aprimoramento da gestão financeira por meio do acompanhamento da
realização orçamentária, bem como pelo aperfeiçoamento da gestão de custos com foco
na otimização deste.
Tabela 10: Tema: Crescimento equilibrado
2020
Indicador

Índice de comprometimento da receita corrente
% de participação de receita de serviços
Legenda: ● Meta não alcançada

● Meta ultrapassada

Meta anual

Resultado

Farol

Entre 80 e 100,00%

76,68%

●

Até 25%

18,29%

●

● Meta alcançada

Com base nos resultados anuais da execução orçamentária das receitas e despesas,
o Índice de Comprometimento da Receita Corrente, apresenta percentual abaixo da
previsão anual com 76,68%. Estes resultados são reflexos do cenário vivenciado em 2020,
com a consequente redução nas principais fontes de receita, além das medidas de
enfrentamento da pandemia da Covid-19, das quais, foi necessário a suspensão das
atividades finalísticas no primeiro semestre, bem como a adaptação das rotinas e programa
de trabalho para o desenvolvimento das atividades no formato online
Quanto a participação de receita de serviços, reflete sua manutenção como
acessória e não como principal fonte de sustentação das despesas correntes executadas.
Os resultados anuais apresentam-se satisfatórios, mesmo com a paralisação das
atividades, ocasionadas pelo cenário pandêmico.
Outorgando o objetivo estratégico “Assegurar o equilíbrio financeiro do Regional a longo
prazo”, a instigação futura, consiste no alinhamento de ações, que promovam o equilíbrio financeiro,
mitigando possíveis ameaças sempre presentes na redução de repasses provenientes da
contribuição compulsória dos empresários do setor privado do comercio, para o Sesc.

6.3. Mecanismo de acompanhamento e avaliação do plano
O Plano Estratégico do Sesc Amazonas foi elaborado de forma participativa com o
Departamento Nacional do Sesc, a partir dos referenciais institucionais vigentes, e alicerçado na
metodologia do Balance Scored Card – BSC adaptada ao Sesc, o plano possui eixos centrais de
interconexão das cinco perspectivas em temas centrais, um para cada perspectiva. E em cada um
deles estão demonstrados os respectivos objetivos estratégicos e suas inter-relações, que
representam o impacto de um objetivo nos demais. Contendo para monitoramento dos resultados,
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um conjunto de indicadores estratégicos que permite o acompanhamento e a verificação de sua
execução, e possibilita análises para tomadas de decisão.
Inicialmente elaborado para ser finalizado no exercício de 2019, através da Resolução nº
245/2020, o Sesc Amazonas realizou a prorrogação do horizonte do seu Planejamento Estratégico,
de 2018-2020 até o exercício de 2021, visando alinhamento ao Planejamento Estratégico Nacional
também prorrogado e ainda embasado pelo cenário de incertezas e pandêmico vivenciado.
Os mecanismos de avaliação dos resultados, está centrado no monitoramento dos seus
elementos analíticos, tais como: performance dos indicadores, metas e execução dos projetos,
efetivando o resgate da sinergia entre ações e objetivos. No cenário de tantos desafios vivenciados
no estado do Amazonas dado a pandemia do Covid-19, foi possível a continuidade do
monitoramento dos resultados do Planejamento Estratégico por meio da realização de encontros,
onde houve a apresentação de resultado bem como a entrega de relatórios trimestralmente, que
possibilitou compreender melhor como estávamos respondendo no contexto atual aos objetivos e
metas estabelecidos para o exercício, bem como realinhar ações visando ultrapassar os obstáculos
encontrados.
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7. Programação Anual
7.1. Síntese do processo de programação anual
A programação planejada e executada no Sesc Amazonas é o resultado do trabalho
colaborativo das diversas esferas de gestão (Estratégica, Tática e Operacional), envolvendo área
meio e fim em cada modalidade e atividades. Elaborado a partir de uma profunda reflexão acerca
dos resultados realizados e ainda, considerando as mudanças percebidas no cenário interno e
externo.
O processo de composição do Programa de Trabalho e Orçamento Programa, está
alicerçado na Resolução Sesc Nº 1.236/2011, tendo as orientações normativas, tais como as
Referencial Programático, CODECO, Diretrizes Gerais de Ação, Normas Gerais de Habilitação,
Normas Gerais da Gratuidade e alinhado ao Planejamento Estratégico, como referências às
propostas de ações a serem apresentadas.
A operacionalização desse macro-processo, considera ainda no Manual de Planejamento
do Sesc, que preconiza a elaboração de diagnóstico da situação para suporte e definição das
prioridades e foco da ação do exercício vindouro. Sequencialmente, a concepção das propostas
programáticas de projetos e atividades sistemáticas, com suas metas físicas (dados estatísticos) e
financeiros (receita e despesa), são avaliadas e aprovadas por suas instâncias hierárquicas
competentes.
Todo o processo, consolida-se na Assessoria de Planejamento e Orçamento, que examina,
critica, compara e colide com as informações, sejam de planejamento, estatísticas ou financeiras,
considerando nesta etapa, a realização de apreciação técnica e a elaboração de quadros
comparativos para exame final da alta gestão, além de estruturação do elemento físico (Programa
de Trabalho e Orçamento Programa).
Após a formação e consolidação no âmbito do DR, a peça técnica de programação anual é
aprovada pelo Conselho Regional, e remetida a apreciação do Departamento Nacional - DN, que
realiza as análises de seu conteúdo consoante com os critérios relacionados na Resolução s
1.236/2011 supracitada. A análise do DN tem por objetivo verificar a consistência das informações
nele contidas, com base em critérios e orientações do Sesc. Para manter o diálogo entre o DN e
cada DR, o parecer emitido pelo DN contempla também possíveis sugestões e recomendações
para o aperfeiçoamento do trabalho do DR.
Certamente, a amplitude e impacto deste macro-processo vai além do que se pode
estratificar, e nesta perspectiva, a gestão prioriza este momento no Regional e busca evoluir
constantemente nas etapas de execução, aplicando por exemplo o PDCA após cada ano de
elaboração.

7.2. Síntese dos Objetivos e Metas pretendidos
O fortalecimento e compromisso no cumprimento de objetivos e metas, passa pelo
sentimento de pertencimento, envolvimento, cumplicidade e essa colaboração depende da
participação mais ativa e frequente de todos, pois permite que os envolvidos tenham uma visão
ampla e clara das ações programáticas, no âmbito do Regional.
O Programa Anual de Trabalho de 2020 do Sesc/AM está disponível no Portal da
Transparência através do link abaixo ao qual poderá ser identificado os seus Objetivos e metas
aspirados.
http://transparencia.am.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=308
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7.3. Mecanismos de acompanhamento
O processo colaborativo de planejamento e execução das ações do Sesc estende-se
também para o momento de acompanhamento e monitoramento da programação.
Os mecanismos de acompanhamento, estão centrados principalmente na avaliação
sistemática do comportamento das metas físicas e financeiras pactuadas no planejamento do DR,
ocorrendo ao longo do exercício reuniões, sejam presenciais ou on-line, disseminação de relatórios,
indicadores, gráficos e análises que possibilitam avaliar e acompanhar a execução do Programa de
Trabalho, Orçamento Programa e Planejamento Estratégico, dentre outros aspectos.
Em 2020, em função das limitações impostas pela Pandemia do Covid-19, as ações
presenciais foram reduzidas ao passar dos meses, muitas foram suspensas por ordem de decretos
municipais e estaduais e outras adequadas as possibilidades de execução, mantendo todos os
protocolos de biossegurança. Como consequência, a necessidade de rápida adaptabilidade que a
pandemia nos demandou, percebeu-se o fortalecimento da sinergia, criatividade e foco das equipes
na manutenção da qualidade e quantidade do maior número de realizações planejadas possíveis,
com as suas adaptações provenientes do novo contexto e, independentemente das atipicidades
ocorridas, todas as ações realizadas foram orientadas, monitoradas e registradas pela equipe do
Regional com vistas a execução da Missão do Sesc, respeitando e considerando as normas
técnicas, princípios e valores atrelados ao fazer das ações da entidade.
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8. Resultado e Desempenho da Gestão
8.1. Resultados nos Programas do Sesc
8.1.1. Programa Educação
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e
complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.
Responsável

Leilaine Saburi Cintas Ruiz

8.1.1.1. Demonstração dos Resultados Físicos e Financeiros do Programa
Quadro 6: Execução Física das Atividades do Programa Educação
Execução Física das Atividades do Programa Educação
Atividades
1.1. Educação Infantil
1.2. Ensino Fundamental
1.3. Ensino Médio
1.4. Educação de Jovens e Adultos
1.5. Educação Complementar
1.6. Cursos de Valorização Social
1.7. Educação em Ciências e Humanidades
TOTAL GERAL
Fonte: Sistema SGP, produção até dezembro 2020.

Previsto

Realizado

%

12
39
9
49
87
7
72

12
39
9
49
68
3
21

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
78,2%
42,9%
29,2%

275

201

73,1%

Quadro 7: Execução Financeira das Atividades do Programa Educação
Execução Financeira das Atividades do Programa Educação
Atividades

Previsto

1.1. Educação Infantil
1.2. Ensino Fundamental
1.3. Ensino Médio
1.4. Educação de Jovens e Adultos
1.5. Educação Complementar
1.6. Cursos de Valorização Social
1.7. Educação em Ciências e Humanidades
901. Comunicação Institucional
902. Infraestrutura, Operações e Serviços
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto
905. Direção, Coordenação e Supervisão
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
909. Implantação, Ampliação e Modernização
TOTAL GERAL
Execução das Despesas de Janeiro a Dezembro/2020
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Realizado

%

R$ 1.732.748,00
R$ 2.397.280,00
R$ 1.782.185,00
R$ 4.599.448,00
R$ 442.576,00
R$
R$ 224.227,00
R$ 415.592,00
R$ 3.666.925,00
R$ 318.600,00
R$ 1.484.847,00
R$
33.440,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.699.693,22
2.225.033,76
1.723.706,56
4.355.211,37
371.752,43
181.080,11
370.386,94
3.326.569,97
1.267.369,82
4.290,00

98,1%
92,8%
96,7%
94,7%
84,0%
80,8%
89,1%
90,7%
0,0%
85,4%
12,8%

R$ 1.341.371,00
R$18.439.239,00

R$ 1.174.322,99
R$16.699.417,17

87,5%
90,6%

Sesc Amazonas

Analise dos Resultados
O Departamento Regional do Sesc Amazonas, desenvolve no Programa Educação as
atividades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e
Adultos, Educação Complementar, Cursos de Valorização Social e Educação em Ciências e
Humanidades.
As ações educativas ocorrem em três unidades da Capital, sendo uma no centro da cidade,
chamada de Centro de Educação Danilo de Matos Areosa, localizado na zona sul, uma na zona
norte, no bairro Cidade Nova, chamada de Centro Educacional Manuel Francisco Marques,
implantada nos moldes do Projeto Sesc Ler, e outra na zona oeste no bairro Alvorada, que é a
escola chamada de Centro de Educação José Roberto Tadros. Para além da capital, trabalhamos
com instalações do Projeto Sesc Ler nos municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo,
Itacoatiara, Coari, Tefé, Parintins e Maués.
O ano de 2020 foi impactado por adversidades resultantes do cenário pandêmico imposto
pela propagação do vírus da COVID19. Nesse contexto, as atividades do Programa Educação que
ocorrem presencialmente, tiveram que ser replanejadas em um curto espaço de tempo para garantir
a continuidade das ações educativas propostas, uma vez que as atividades presenciais foram
paralisadas no Amazonas em 17 de março. Apesar desse cenário, foram atendidos 6.061 alunos
no somatório de todas as unidades citadas, representando um alcance de 100% de execução da
meta de clientes prevista.
Inúmeras mudanças no processo ensinar e aprender ocorreram no Programa Educação. Em
razão da pandemia do Covid-19, a linearidade dos processos de acordo ao planejamento anual
cedeu lugar à imediatez da tomada de decisões e implantações emergenciais.
A continuidade das atividades educacionais ocorreu principalmente no uso de três
modalidades de ensino. O que antes se fazia apenas no modo 100% presencial, fez-se, além deste,
o modo on-line, no auge da gravidade dos casos da doença que afetou drasticamente o estado do
Amazonas no período de maio e junho. Em julho, amparado pelo Decreto Governamental Nº 42.061,
que determinava a situação de emergência, por 120 dias, deu-se início à experiência de ensino no
modo híbrido, sendo que enquanto metade da população estudantil permanecia em suas
residências, a outra metade assistia aulas presenciais, revezando-se a cada dia. Enfatizamos que
a partir do ensino híbrido as aulas apresentavam-se simultaneamente, ou seja, o aluno que optava
em permanecer em casa recebia o mesmo tratamento pedagógico que o presencial. As escolas
tornaram-se verdadeiramente em um laboratório de novas práticas pedagógicas.
Sendo assim, para o exercício, considerando a meta de frequência, a produção foi de
2.016.140 frequências correspondendo a 75% do previsto. Contudo, a de se considerar que na
análise desta variável frequência, o computo dos registros considera o aluno presente em sala de
aula e as participações nas ações virtuais.
Considerando o panorama apresentado detalhamos a seguir a análise por atividade, para
que o entendimento dos resultados fique claro.
Começando pelo Centro de Educação José Roberto Tadros, na Educação Infantil as ações
educativas têm o objetivo instigar os alunos por meio da curiosidade infantil e despertar para o
desejo de investigação, observação e criação, favorecendo a construção do conhecimento,
desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. Neste exercício, a atividade atendeu 309 crianças de 3
a 5 em 12 turmas, realizando de 100% da meta prevista.
No Ensino Fundamental a atividade pedagógica é voltada para uma metodologia de trabalho
articulado entre as diferentes áreas do conhecimento numa proposta metodológica sistematizada e
intencional. Em 2020, foram inscritos 1.236 alunos em 39 turmas. Este resultado representa um
acréscimo de 5% da execução da meta prevista.
O Ensino Médio atendeu 277 alunos em 9 turmas, possibilitando aos alunos atividades
pedagógicas sistêmicas essenciais para o desenvolvimento crítico-reflexivo necessário para formar
cidadãos atuantes na sociedade em que estão inseridos, além de preparar os alunos para inserção
no mercado de trabalho e possibilitar resultados satisfatórios nos exames de seleção para acesso
ao ensino superior. Este resultado representa um acréscimo de 22% da execução da meta de
inscrição prevista para o exercício.
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Para a oferta da Educação de Jovens e Adultos, o Sesc Amazonas ofertou da Alfabetização
ao Ensino Médio em Manaus e turmas da alfabetização ao 5º do Ensino Fundamental nas Unidades
Sesc Ler da capital e interior. A atividade oferta ações pedagógicas direcionada a inclusão das
pessoas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em tempo
regula e/ou aqueles indivíduos que acabaram marginalizados no processo educacional regular.
Neste exercício 1.259 pessoas tiveram a oportunidade de retornar e dar continuidade aos seus
estudos nos Centros de Educacionais do Sesc, esse resultado representa 95% da meta prevista.
Durante o período de pandemia, considerando as dificuldades inerentes ao alunado, a continuidade
das aulas em período de pandemia foi garantida por meio da metodologia de Ensino Híbrido através
de aulas presenciais e remotas com estudo dirigido em material apostilado individual e a oferta de
atendimento em plantão pedagógico agendado previamente. Esta ação metodológica foi essencial
para não excluir a clientela da EJA do direito a educação em cenário pandêmico.
Na Atividade de Educação Complementar foram desenvolvidas as ações complementares à
formação escolar do indivíduo através da modalidade de Complementação Curricular, onde atendeu
820 alunos nos cursos de Inglês e Libras e na modalidade de Acompanhamento Pedagógico
desenvolvido por meio do Projeto Criar Sesc nas Unidades do Projeto Sesc Ler em Manaus e 7
municípios do estado, atendendo 616 alunos do Ensino Fundamental I com atividades lúdicas
diferenciadas propiciando a construção de conhecimento no contra turno escolar.
A Atividade de Cursos de Valorização Social, ocorre através das realizações de cursos em
parceria com prefeituras municipais e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Em
virtude do cenário de pandemia e consequente agravante de déficit orçamentário das instituições
parceiras, a Atividade atendeu 40% da meta de inscrição prevista.
Na Atividade de Educação em Ciências e Humanidade, realizada por meio de ações de
divulgação e popularização cientifica na Sala de Ciências do Sesc da Unidade Balneário e
atendimentos a população por meio de projetos que visam estimular a criatividade cientifica e a
reflexão dos impactos da ação do homem no Meio Ambiente. Em cenário convencional, as
atividades ocorrem por meio de exposições e palestras presenciais, no entanto, com a pandemia,
a equipe desenvolveu ações virtuais nos meios de comunicação institucional. Foram
disponibilizadas séries sobre os seguintes temas: Astronomia, Combate ao Corona vírus e
campanhas de sensibilização ambiental. Em destaque indicamos a campanha da Semana do Meio
Ambiente realizada em junho promovendo o tema Fatores que favorecem o surgimento de doenças
zoonóticas. Foi possível ainda, a realização da III Semana de Astronomia Indígena em parceria com
as Universidades Estadual e Federal do Amazonas e a Secretária de Educação de Roraima. O
evento ocorreu por meio de palestras e roda de conversa sobre o tema: Etnoastronomia: saberes
tradicionais de geração a geração, e contou com a participação de 286 pessoas em 16 estados do
Brasil. Reafirmando a importância do evento, contribuindo para compreensão da cultura, ciência e
tecnologia a partir dos povos originários do território brasileiro.

8.1.1.2. Principais Indicadores do Programa
Tabela 11: Análise dos indicadores - Educação
2019

Análise dos indicadores
Percentual da Execução Orçamentária
Percentual de realização das ações do Programa
Nível de Subsídio no Programa
Percentual de inscrição dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes nas ações do Programa
■ Conforme planejado

2020

2021

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

100,0%
100,0%
63,7%

89,5%
76,2%
66,3%

100,0%
100,0%
56,2%

90,6%
73,1%
65,0%

100,0%
100,0%
63,0%

43,5%

25,5%

35,0%

23,4%

28,0%

■ Merece atenção

■ Desconforme

*Anexo Ficha de Indicadores com parâmetros de avaliação e formula de cálculo
Analise dos Resultados e Ações para melhoria de desempenho
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O Programa Educação executou em 2020 90,6% da meta orçamentária prevista para o
exercício, resultado satisfatório, mas justifica-se manter atenção diante da situação atípica
ocasionada pelo cenário de pandemia. A gestão do Programa realizou acompanhamento e
otimização de recursos frente as adversidades impostas pela necessidade de reconfiguração nas
realizações das atividades.
Da análise das ações previstas, observa-se a realização de 73,1% da meta prevista.
Destaca-se que as ações planejadas foram impactadas diretamente a partir das orientações da
Organização Mundial da Saúde e decretos governamentais que determinaram o fechamento das
atividades não essenciais pelo período de 120 dias no estado do Amazonas.
Ao analisar o indicador estratégico relacionado ao percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, nas ações do Programa Educação,
observa-se a execução de 23,4%, percentual a menor da meta definida. Contudo, há de se
considerar as especificidades de cada atividade dentro do Programa, visto que, algumas favorecem
a participação de usuários à medida que seu escopo é assistencial. Dentro desta perspectiva, a
exemplo no ensino regular, temos a EJA que fazendo parte do Projeto Sesc Ler, busca atender, em
sua maioria, o público PCG e na educação complementar os cursos de valorização social, que são
trabalhados no âmbito deste regional em parceria com o governo, sendo assim, não nos permitindo
delimitar o perfil do público. Isso posto, entendemos que precisamos garantir a maior participação
do nosso público-alvo, em atividades específicas, como a educação regular na escola, que obteve
um resultado satisfatório em 2020, para que a avaliação final de resultados, mantenha-se
equilibrada, considerando que nossa missão está associada fundamentalmente aos serviços
sociais.
Em 2020, apesar da situação pandêmica vivenciada, houveram avanços significativos nas
atividades ofertadas à clientela do Programa. Nesse contexto, destaca-se a parceria junto a
Gerência de Tecnologia e Informação do regional que promoveu e implementou em ação conjunta
ferramentas necessárias para a realização das atividades virtuais, aulas simultâneas para alunos
presenciais e alunos em casa via aplicativo.
Para 2021, será construído pela equipe pedagógica um Plano de Recuperação da
Aprendizagem, orientado pelo Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de garantir o
cumprimento curricular necessário a continuidade do estudo nas Atividades de Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
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Quadro 8: Resultados dos Mensuradores de Produção – Educação
Programa Educação
Atividades

Modalidades

Educação infantil Sem modalidade
Ensino
Fundamental

Sem modalidade

Ensino médio

Sem modalidade

Realizações

Prev.

Público

Real.

Pré-escola

205

180

104

129

309

309

12

12 235.211 85.184

Anos iniciais

374

370

281

286

655

656

22

22 623.233 421.525

Anos finais

265

267

255

313

520

580

17

17 593.736 439.932

124

132

102

145

226

277

9

9 262.997 222.569

Anos letivos

Sem modalidade

Progressão parcial

Complementação
curricular

6

-

4

2

254

250

264

252

10

10 122.810 107.623

Anos iniciais do ens.fun

13

4

12

4

673

636

698

644

25

25 326.371 328.086

Anos finais do ens.fund

20

7

18

9

106

132

144

148

8

8 43.689 42.753

Ensino médio

42

20

38

7

134

188

214

215

6

6 64.927 62.741

-

-

119

62

541

554

660

616

23

22 323.820 261.878

69

52

481

250

605

518 1.155

820

56

46 67.251 42.265

40

-

40

-

280

-

8

Curso
Oficina
Palestra
Curso
Oficina
Palestra
Congresso

Aperfeiçoamento
especializado

Curso

-

360

- 22.140

Oficina
Palestra
Seminário
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Participantes

Prev. Real. Prev. Real.

Progressão parcial

Acompanhamento
pedagógico

Educação
complementar

Frequência

Creche

Alfabetização
Educação de
jovens e adultos

Clientes
Número
Turmas
Com.
Dep.
Usu.
Total
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.

-

Programa Educação (Continuação)
Atividades

Modalidades

Cursos de
Sem Modalidade
Valorização Social

Realizações
Curso

Clientes
Número
Turmas
Com.
Dep.
Usu.
Total
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
15

5

17

4

78

35

110

44

7

3

Frequência
Prev.

Real.

6.120

1.584

Público

Participantes

Prev. Real. Prev. Real.

Oficina
Palestra
Curso
Debate
Exposição

57

1

37.300

742

-

3

-

78

-

2

- 4.629

8

-

6

15

1

-

Oficina

Ciências

Palestra

-

-

-

-

-

78

-

78

Roda de conversa
Visita mediada
Apresentação
Curso
Debate
Educação em
Ciências e
Humanidades

Exposição

Humanidades

3.000

-

Oficina
Palestra

-

45

180

-

420 1.377

600 1.422

600 1.422

Roda de conversa
Visita mediada
Curso
Debate
Exposição
Meio Ambiente

2.000

Oficina
Palestra
Roda de conversa
Visita mediada
Vivência
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-

8.1.2. Programa Saúde
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da
promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da
integralidade e os fatores determinantes do processo saúde doença-cuidado.
Responsável

Andreza Barroso Litaiff Monteiro

8.1.2.1. Demonstração dos Resultados Físicos e Financeiros do Programa
Quadro 9: Execução Física das Atividades do Programa Saúde
Execução Física das Atividades do Programa Saúde
Atividades
Previstas
Realizadas
2.1. Nutrição
594.915
215.281
2.2. Saúde Bucal
26.842
13.938
2.3. Educação em Saúde
2.045
325.439
2.4. Cuidado Terapêutico
8.269
2.573
TOTAL GERAL
632.071
557.231
Fonte: Sistema SGP, produção até dezembro 2020.

Realização
%36,2%
51,9%
15913,9%
31,1%
88,2%

Quadro 10: Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde
Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde
Atividades
2.1. Nutrição
2.2. Saúde Bucal
2.3. Educação em Saúde
2.4. Cuidado Terapêutico
901. Comunicação Institucional
902. Infraestrutura, Operações e Serviços
904. Desenvolvimento de Projetos Pilotos
905. Direção, Coordenação e Supervisão
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
909. Implantação, Ampliação e Modernização
TOTAL GERAL
Execução das Despesas de Janeiro a Dezembro/2020

Previsto

Realizado

%

R$2.643.260,00
R$2.185.382,00
R$ 186.510,00
R$ 710.194,00
R$ 49.160,00
R$2.039.616,00
R$ 318.600,00
R$ 80.331,00
R$
8.360,00
R$ 48.000,00

R$1.762.581,40
R$1.836.584,69
R$ 156.949,79
R$ 577.607,61
R$ 30.031,58
R$1.653.587,68
R$ R$ 80.393,94
R$ R$
549,00

66,7%
84,0%
84,2%
81,3%
61,1%
81,1%
0,0%
100,1%
0,0%
1,1%

R$8.269.413,00

R$6.098.285,69

73,7%

Analise dos Resultados
O Programa Saúde, de acordo com o Referencial Programático, consiste em Atividades de
Cuidado Terapêutico, Educação em Saúde, Nutrição e Saúde Bucal em 2020 o Programa registrou
557.231 ações, compreendendo 88,20% da meta prevista para o exercício.
O ano iniciou com a proposta programática sendo executada, tais como: atividade lúdica no
projeto Brincando nas Férias; Campanha de Carnaval nos espaços do Sesc e nas empresas do
comércio; Campanha em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras; Campanha do Dia
Internacional da Mulher; além, das palestras nas empresas e escolas. No entanto, a partir da
segunda quinzena de março, todas as demais ações planejadas ficaram comprometidas em virtude
do cenário pandêmico que todo o mundo sofreu, causado pelo vírus do COVID19, iniciado no
Amazonas em março, com suspensão das atividades não essenciais.
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Nas clínicas fixas de odontologia, os atendimentos foram suspensos no dia 18 de março até
o mês de junho, retornando o atendimento com 50% da sua capacidade, de acordo com as
recomendações dos órgãos de saúde. Na Unidade Móvel, Odontosesc, o atendimento paralisou, na
mesma data, e não mais retornou até o fim do exercício, devido ao cumprimento às medidas de
segurança do município de Rio Preto da Eva, local de instalação do projeto em 2020. Assim como
na clínica de fisioterapia paralisou os atendimentos no dia 18 de março e somente retornou no do
mês de agosto, com os protocolos de biossegurança implantados. Já Unidade Móvel Sesc Saúde
Mulher teve suas atividades interrompidas também no dia 18 de março e retomou os atendimentos,
no município de Manacapuru, no mês de setembro, com 50% da capacidade de realização, em
cumprimento ao protocolo de biossegurança.
Impactada pela Pandemia, também a Atividade Nutrição, no eu concerne o fornecimento de
lanches e refeições, nas lanchonetes e restaurantes, realizou paralisação a partir do dia 20 de março
e perdurou até o mês de julho, prejudicando as metas físicas e financeiras. Porém, houveram
algumas inovações como apresentação de dicas de alimentação saudável e receitas nas
plataformas digitais Facebook e Instagram, além do Drive Thru para venda de comidas típicas, na
Live do Arraial do Comerciário, realizado na Unidade do Balneário do Sesc.
Nesse contexto, a nossa programação foi diretamente impactada, uma vez que houveram
restrição na circulação de pessoas, no distanciamento e no isolamento social, de acordo com as
orientações da Organização Mundial da Saúde, a fim de evitar a proliferação do vírus SARS-CoV2.
A Educação em Saúde teve um importante papel para o enfretamento da pandemia COVI19,
sendo responsável pelo cumprimento de 88,20% da meta prevista. As palestras e reuniões
passaram a ser realizada pelas plataformas digitais: Zoom, Meet e Teams. Projetos com a
necessidade de presença física não foram possíveis executá-los.
Destaque para:
• Dicas de Saúde – Mídias Sociais: atividade não foi prevista, entretanto, com a necessidade
de permanecer com orientações sobre saúde e recomendações de higiene.
• Plantão COVID19 – palestras e orientações preventivas, higiene e utilização de máscaras,
além de orientações aos primeiros sintomas.
• Elaboração do Guia de Reabertura e Retomada das Atividades do Sesc Amazonas.
• Live – tema “Medidas preventivas para reabertura do comércio”.
• Reunião de Orientação aos pais dos alunos do Centro de Educação José Roberto Tadro.
• Blitz da Saúde – com orientações para medidas preventivas e utilização de EPIs.
• Live – tema “Nossas emoções no cenário atual – reconhecer para lidar”.
• Live – tema “Agosto Dourado”, em alusão ao mês dedicado ao Aleitamento Materno.
• Campanhas: Dia Mundial do Autismo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul.
As ações tiveram que ser replanejadas e reinventadas, pois não era possível atuar
presencialmente, então, a tecnologia foi grande aliada nesse novo momento, uma vez que a
utilização rotineiramente das mídias sociais foi intensificada, para continuar nossa missão.

8.1.2.2. Principais Indicadores do Programa
Tabela 12: Análise dos indicadores - Saúde
2019

Análise dos indicadores
Percentual da Execução Orçamentária
Percentual de realização das ações do Programa
Nível de Subsídio no Programa
Percentual de inscrição dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes nas ações do Programa
■ Conforme planejado

2020

2021

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

100,0%
100,0%
71,7%

84,1%
98,8%
71,5%

100,0%
100,0%
59,5%

73,7%
88,2%
79,5%

100,0%
100,0%
65,5%

31,7%

31,0%

40,0%

40,9%

36,0%

■ Merece atenção

■ Desconforme

*Anexo Ficha de Indicadores com parâmetros de avaliação e formula de cálculo
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Analise dos Resultados e Ações para melhoria de desempenho
O indicador do percentual da execução orçamentária apresenta um valor inferior ao previsto,
73,70% da meta prevista, reflexo período atípico e cenário pandêmico que o mundo viveu em 2020,
onde foi inevitável a paralisação das atividades, com comprometimento das receitas de serviço e a
necessidade da redistribuição das despesas.
Ao analisar o indicador da realização das ações do Programa Saúde, observa-se o alcance
de 88,20% da meta prevista, sendo possível avaliar satisfatoriamente, em virtude ao cenário
mundial pandêmico, onde a realização das ações planejadas ficaram comprometidas, pois o
distanciamento e isolamento social perdurou por 9 meses.
Destaque para o nível de subsídio do Programa, que ultrapassou em 33,61% da meta
prevista e 8% superior ao exercício anterior, o que possibilita demonstrar a preocupação da
Instituição o subsídio à clientela preferencial.
O indicador que mede o percentual dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo e seus dependentes também demonstrou resultado satisfatório, executando 0,9% da meta
prevista e 9,9% maior que o exercício de 2019.
Para 2021, promover o reconhecimento do Sesc, pelo trabalhador do comércio, com
referência em saúde, é um dos grandes desafios, além da busca para aumentar os serviços na
clínica de fisioterapia e aumentar o número refeições fornecidas.
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Quadro 11: Resultados dos Mensuradores de Produção – Saúde
Programa Saúde
Presenças
Tratamentos Pessoas
nas
Frequência
concluídos assistidas
Consultas

Clientes
Atividades Modalidades

Realizações

Com.
Prev.

Dep.

Real.

Prev.

Usu.

Real.

Prev.

Número

Total

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Público

Partic.

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

Real.

Clínica ambulatorial

Nutrição

Sem
modalidade

Lanche

Sem
modalidade

Clínica ambulatorial

358.630 104.466

Refeições

187.275 91.776 26.450 4.945 22.560 14.094 236.285 110.815

Sessão diagnóstica

Saúde
Bucal

Sessão clínica

1.953

764 1.377

961

1.697

1.413

5.027

3.138

500

27

0

0

1.225

626

1.725

653

30

0

0

0

20

0

50

0

Campanha
Curso

26.692 13.918 4.525 1.205
150

20

30

8

1.725

653

5.780 1.261
712

0

Encontro
Exposição mediada
Oficina

Educação Sem
em Saúde modalidade

Orientação

1.500 325.357

Palestra

513

74

10.195 2.835

Roda de conversa
Sessão diagnóstica
Videodebate
Vivência
Atenção de Clínica ambulatorial
Enfermagem Rotinas de cuidado

0

0

0

0

3.240

629

3.240

629

3.240

629

Clínica ambulatorial

0

0

0

0

250

0

250

0

250

0

Atenção
Cuidado
Terapêutico Médica

Exames por imagem

Clínica ambulatorial
Cuidado
Especializado Práticas Coletivas

3.630 788
343

86
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8.1.3. Programa Cultura
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades voltadas 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

Leilaine Saburi Cintas Ruiz

8.1.3.1. Demonstração dos Resultados Físicos e Financeiros do Programa
Quadro 12: Execução Física das Atividades do Programa Cultura
Execução Física das Atividades do Programa Cultura
Atividades
Previstas
Realizadas
3.1. Artes Cênicas
138
33
3.2. Artes Visuais
179
42
3.3. Música
79
22
3.4. Literatura
74
50
3.5. Audiovisual
205
74
3.6. Biblioteca
10.993
6.314
TOTAL GERAL
11.668
6.535
Fonte: Sistema SGP, produção até dezembro 2020.

Realização
%23,9%
23,5%
27,8%
67,6%
36,1%
57,4%
56,0%

Quadro 13: Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura
Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura
Atividades
Previsto
Realizado
3.1. Artes Cênicas
R$ 44.250,00 R$ 44.179,63
3.2. Artes Visuais
R$ 108.437,00 R$ 91.213,98
3.3. Música
R$ 120.370,00 R$ 17.403,96
3.4. Literatura
R$ 235.250,00 R$ 209.008,81
3.5. Audiovisual
R$
4.177,00 R$
3.800,00
3.6. Biblioteca
R$ 408.941,00 R$ 275.807,37
901. Comunicação Institucional
R$ 380.766,00 R$ 160.385,36
902. Infraestrutura, Operações e Serviços
R$ 668.756,00 R$ 574.174,24
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto
R$ 318.600,00
R$ 905. Direção, Coordenação e Supervisão
R$ 657.662,00 R$ 556.079,62
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

R$

909. Implantação, Ampliação e Modernização
TOTAL GERAL
Execução das Despesas de Janeiro a Dezembro/2020

%
99,8%
84,1%
14,5%
88,8%
91,0%
67,4%
42,1%
85,9%
0,0%
84,6%

9.880,00

R$ -

0,0%

R$ -

R$ -

-

R$2.957.089,00

R$1.932.052,97

65,3%

Analise dos Resultados
No ano de 2020 o programa Cultura, planejou suas ações, em conformidade com o
referencial programático, identificando os produtos culturais no Estado, fomentando as atividades
de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual e Biblioteca, alcançando 6.535
realizações no ano. Dentre os resultados alcançados, neste mesmo período, tivemos 5.934 clientes
atendidos com inscrições em cursos, palestras, oficinas, incentivo artístico e empréstimo.
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Como todo em todo o mundo, nossas ações foram diretamente impactadas em função do
cenário de pandemia que iniciou em março de 2020, atingindo diretamente as ações culturais pela
característica original do fazer cultural.
Diante deste quadro, alguns projetos nacionais foram cancelados conforme carta 6468/2020
do Departamento Nacional, em virtude dos circuitos de circulação para realização dos mesmos,
como: Palco Giratório, Sonora Brasil, Amazônia das Artes, Dramaturgia e Mostra de Cinema, além
de projetos regionais, que pelo período de realização não foram viáveis devido o contato físico e
proximidade durante a realização, como cursos sistemáticos e festival de bandas e fanfarras.
Seguindo esse contexto, o programa Cultura elaborou um plano de ação para que as
produções Culturais chegassem ao nosso público, a partir de plataformas digitais, fomentando a
produção e dando oportunidade para que, num período tão delicado, as pessoas pudessem
desfrutar de momentos de fruição e crescimento. Para tanto, apresentamos novos projetos como:
CulturaOn (ações multilinguagens), com alcance de 2.716 pessoas e o projeto Cine Drive com a
participação de 200 pessoas. Adaptamos os projetos planejados para serem presenciais para
formato digital, sendo: Festival de Calouros, com o alcance de 93.030 pessoas e mais de 2,9
milhões de votos nas eliminatórias; Festival Literário, totalmente online com escritores e artistas do
Brasil e uma escritora de Portugal; Sesc Arte de Rua, realizado com painéis culturais, oficinas e
apresentações online; Concerto Sesc Partituras, com duas apresentações online; e Identidade
Brasilis no formato online. Os projetos: Residência Sesc de Artes Cênicas e Mostra de Música
Canção da Mata, realizaram-se no formato presencial, sendo a mostra no formato hibrido com a
parceria da TV Encontro das Águas seguindo todos os protocolos de saúde recomendados pela
OMS e Estado. As ações sistemáticas foram possíveis apenas para a atividades das Bibliotecas,
onde seguiu-se a recomendação do Departamento Nacional, que elaborou um manual de boas
práticas utilizado nas nossas unidades. As demais atividades como aulas de dança, teatro, música
e desenho, em função do contato e proximidade física, não foram possíveis de realizar.
Detalhando o que já exposto, podemos destacar em 2020:
A XIII edição da Mostra Sesc de Música Canção da Mata - realizada em um
formato híbrido, com limite de público presencial e transmissão virtual no YouTube, TV e rádio.
Contou com a parceria da TV Encontro das Águas apoiando com captação e transmissão de todo
o conteúdo da Mostra. O formato presencial realizado no Teatro Amazonas, promoveu um bate
papo no formato de Painel Cultural, onde os artistas puderam expressar suas vivências dentro da
perspectiva das produções realizadas no período de isolamento social, e quais as dificuldades e
prospecções em um mercado musical da atualidade e pós pandemia, além da realização de Mostra
com grupos, possibilitando a apresentação de composições autorais, dentre formações de banda,
instrumental e voz e violão, finalizou-se com a apresentação musical de compositor de grande
influência no repertório de Música Popular Amazonese, executou seus maiores sucessos ao público
presente e virtual, alcançando 7.543 pessoas, presencial e virtual.
40° edição do Projeto Festival de Calouros Sesc - realizada em formato totalmente, virtual
alcançou 75 inscrições de candidatos dos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. O festival
realizou-se em 6 eliminatórias, tendo 4 candidatos em cada, trabalhados nestas etapas vídeos de
até 3 min com a música e vídeo chamados para votação aberta ao público. Com eliminatórias
semanais, o candidato mais bem votado foi selecionado para a grande final, totalizando seis
candidatos. Posteriormente os Calouros finalistas participaram de oficina online, com profissionais
da música, abordando sobre técnicas da voz para melhoramento da performance, saúde vocal por
meio de exercícios de relaxamento e aquecimento vocal, houve também interação e dialogo sobre
postura correta e autenticidade da performance individual. A grande final, gravada no salão de
Festas Zezinho Correa, seguindo todas as normas de distanciamento e higiene recomendados
pelos órgãos de Saúde, cada participante teve um horário marcado para realizar uma gravação
áudio visual. Como resultado, o projeto teve um alcance de 2,9 milhões de votos e 93.030 pessoas
assistiram as eliminatórias e grande final, apresentando um quantitativo histórico, nunca antes
realizado no Festival de Calouros do Amazonas.
Concerto Sesc Partituras – o projeto ocorreu em duas etapas, sendo a primeira em um
formato virtual e a outra com bate papo a respeito da temática, contextualização histórica e técnicas
utilizadas para a sua execução. As temáticas trabalhadas foram: “Líricas Femininas - Concerto em
homenagem às compositoras Brasileiras” e “Concerto em homenagem ao centenário de morte do
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compositor brasileiro Alberto Nepomuceno”, esta última executada pelo quarteto de cordas
Ajuricaba, e o violista Alex Teixeira, integrante do quarteto, que realizou uma profunda pesquisa
acerca das obras do compositor Alberto Nepomuceno que neste ano vigente, em outubro,
completou 100 de falecimento.
Cine Drive (Cine Sesc) - realizados no mês de julho, ofereceu ao público do Sesc, um
programa alternativo, utilizando o acervo do Cine Sesc Nacional: “O menino no Espelho” e
“Benzinho”, duas produções nacionais, executando-as em formato Drive no estacionamento do
Parque II, na unidade José Ribeiro Soares, mantendo o distanciamento de uma vaga cada carro.
Para sonorização dos filmes, usaram-se transmissor de rádio com estação direcionada apenas para
o áudio dos filmes e também foram tomadas medidas de auxílio do restaurante, central de
atendimentos e serviços gerais para que a experiência do público tivesse o máximo de conforto e
satisfação, além de segurança. Com inscrição on-line, alcançou 200 pessoas presentes.
Identidade Brasilis – ocorreu em formato virtual, transmitido pelo YouTube do Sesc com
bate papo a respeito da temática sobre povos originários e sua cultura como resistência e arte,
dentro da contextualização histórica norteado pelos trabalhos de pesquisa das educadoras
participantes do projeto. Com a temática “Povos originários: Conversa acerca dos Corpos
Contemporâneos da Floresta”, participaram duas artistas indígenas: LILLY BANIWA e ANA
CLAUDIA MARTINS TOMAZ (Claudia Baré) e duas pesquisadoras: NAIARA ALICE BERTOLI e
YARA COSTA para dialogar com suas perspectivas e olhares como corpos atuantes, alcançou 163
pessoas em uma Live.
5ª Festival Literário – a realização do Projeto foi uma importante ação de promoção da
literatura contribuindo para a formação de leitores no Estado do Amazonas e demais regiões. Neste
contexto vivenciado, a programação do festival foi realizada 100% virtualmente, disponibilizada por
meio da plataforma de website festivalliterario.sesc-am.com.br e com transmissão pelas redes
sociais do Sesc AM. Mesmo em isolamento social o público pode acompanhar a cena literária e
cultural, tendo sido toda ela planejada como fonte de prazer, conhecimento e conquista da cidadania
tendo efeito multiplicador. Na programação, todas as ações foram voltadas a epifania literária de
Clarice Lispector com temáticas voltadas acerca do protagonismo feminino nas artes, discussões a
respeito da mulher e suas influencias, assim como, as líricas femininas que compõem gerações de
mulheres de grande renome musical Brasileiro. O projeto promoveu diversas atividades gratuitas
para públicos de todas as faixas etárias, as quais envolveram escritores de todo o Brasil,
ilustradores, palestrantes, contadores de histórias, atividades artístico-culturais locais e nacionais,
oficinas on-line e painéis com discussões acerca da temática da mulher nas artes, e da influência
literária da homenageada do Festival, alcançou nos três dias de realização 2.013 pessoas.
Sesc Arte de Rua - realizado em formato de Live para 109 pessoas, realizou transmissão
pelo YouTube e Facebook do Sesc Amazonas, executando as gravações voltadas a elaboração de
boombeat e tutorial de danças urbanas com a companhia uma companhia de dança. Após a
exibição, foi realizada uma roda de conversar virtual com os artistas, mediado por produtor cultural,
oportunizando o dialogo a respeito das suas produções, percepções artísticas e prospecções póspandemia a respeito das artes urbanas e suas intervenções em novos palcos. Finalizando a live,
transmitiu-se o lançamento do videoclipe do projeto com a dicotecagem do DJ Carapanã, trechos
do workshop de Grafitte e do espetáculo “Sodade” do grupo Panorando.

8.1.3.2. Principais Indicadores do Programa
Tabela 13: Análise dos indicadores - Cultura
Análise dos indicadores
Percentual da Execução Orçamentária
Percentual de realização das ações do Programa
Nível de Subsídio no Programa
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2019

2020

2021

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

100,0%
100,0%
95,8%

82,5%
92,3%
97,2%

100,0%
100,0%
95,2%

65,3%
56,0%
99,9%

100,0%
100,0%
92,7%
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Percentual de inscrição dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes nas ações do Programa
■ Conforme planejado

37,2%

41,1%

■ Merece atenção

55,0%

23,8%

59,0%

■ Desconforme

*Anexo Ficha de Indicadores com parâmetros d avaliação e formula de cálculo
Analise dos Resultados e Ações para melhoria de desempenho
Em 2020, sofremos com uma pandemia mundial, em função do Covid-19, resultando assim
na paralisação de todas as nossas atividades em março, com o fechamento de todas as atividades
do Regional e apenas tendo seu retorno em julho do ano em questão. Como forma de dar
continuidade aos projetos e ações, realinhamos nosso planejamento inicial, procurando desenvolver
atividades culturais que contribuíssem para o entretenimento social em um momento tão complicado
da humanidade.
Os indicadores no ano de forma geral, demonstram valores abaixo do planejado, em virtude
das instabilidades ocorridas no exercício e já descritas anteriormente. Para o índice de subsidio do
programa, o mesmo se encontra dentro do percentual em virtude das ações que são desenvolvidas,
demonstrando um controle financeiro adequado no cenário atual.
A reinvenção, acompanhada de desapego, foi fundamental para que pudéssemos
desacoplar nossas antigas formas de atuar, com a possibilidade de realizarmos em formatos
diferentes. Ainda que de forma experimental pelo Sesc, a tendência de projetos através de lives e
plataformas digitais veio como desafio que jamais pensamos em realizar.
Com uma equipe comprometida procurou-se soluções viáveis, dentro dos desafios internos
e externos. Interno no sentido da falta de equipamentos para essa finalidade, visto que não era uma
pratica do Sesc de forma geral, executar atividades nesse formato. Externa, em função de como
chegar ao nosso público, tão fiel nas nossas ações presenciais e ainda não familiarizado com o
novo formato. Ainda no meio externo, tivemos como desafio o fomento sócio cultural, já que os
artistas também tiveram que se adaptar, com atuação distanciada do público, novos equipamentos,
nova linguagem, enfim, nova forma de fazer arte.
O programa Cultura munido deste mesmo espírito de engajamento, foi em busca de novas
manifestações culturais, dialogou com os grupos para uma adaptação em produções que jamais
imaginaram e conseguiu evoluir tecnicamente para garantir nossa missão de fomentar a cultura e
possibilitar o acesso à educação cultural a nossa clientela tão fragilizada em momento tão sensível.
Nas melhorias, como fator determinante para o próximo exercício, iremos intensificar nosso
processo de divulgação, melhorando nosso alcance de seguidores, fidelizando nosso público nas
ações virtuais e principalmente, procurando aproximar a nossa clientela preferencial de nossa
programação. Ainda neste campo, iremos adaptar nossa programação para facilitar a participação
do nosso público nas ações sistemáticas, ofertando meios para que seja acessível sua inscrição
nas plataformas digitais e presenciais.
Saímos de 2020 fortalecidos e ampliados, na forma de atuação, na forma de olhar o próximo,
as classes e suas possibilidades de se manifestar. Seremos com certeza mais fortes no próximo
ano que iremos ainda enfrentar os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Contudo, temos
planos mais direcionados e analisados com propriedade técnica para investimentos e adaptações
estruturais necessárias à essa nova realidade.
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Quadro 14: Resultados dos Mensuradores de Produção - Cultura
Programa Cultura
Clientes
Atividades

Modalidade
s

Realizações

Com.
Prev.

Dep.

Real

Prev.

Usu.

Real

Prev.

Número

Total

Real

Prev.

Real

Prev.

Apresentação

Turmas

Frequência

Prev
Real
.

Real

13

2

4

0

5

0

25

10

Prev.

Público

Real.

Prev.
5.800

Clientes/
Pessoas
presentes
Re
Prev. Real Prev. Real. Prev.
al.
Particip.

Real.

Acervo

189

Curso
Circo

Debate
Desen. de experim.
Oficina

20

0

20

0

35

0

75

0

32

0

79

0

66

0

177

0

480

0

0 13.122

0

45

0

55

0

300

325

0

22

240

0

1.400

574

Palestra
Apresentação
Curso
Artes
Cênicas

Dança

8.500 32.531
10

Debate
Desen. de experim.
Oficina

25

50

24

50

24

111

73

211

5

0

8

1

34

2

505

211

Palestra
Apresentação
Curso
Teatro

12

0

22

0

21

0

55

0

30

0

30

0

30

0

90

0

14

0

33

0

20

0

67

0

9.400
3

0

4.134

0

504

0

5.330

0

260

Debate
Desen. de experim.
Oficina

21

18

10

0

0

1

Palestra
Curso
Debate

Artes
Visuais

Sem
Modalidade

4

Desen. de experim..

15

0

Exposição de arte

31

15

Intervenção urbana

4

2

100

18

4

0

21

6

Oficina

408

81

507

178

697

90

1.612

349

0

59.160 10.793
2.625

698

Palestra
Performance
Visita mediada à
expos.
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Programa Cultura (Continuação)
Clientes
Ativida
des

Modalidade
s

Realizações

Com.
Prev.

Dep.

Real

Usu.

Rea
Prev.
Prev.
l

Número

Total

Real

Prev.

Real

Prev.

Real

28

19

Apresentação
Curso

73

0

26

0

51

0

150

Turmas

0

Frequência

Prev Rea
.
l

Prev.

Público

Real.

Prev.

Particip.

Real.

Acervo

Prev. Real.

Pre
v.

Clientes/
Pessoas
presentes

Real.

Prev.

37.2
7.109
15

36.87
7
5.500

Real.

8.900 122.111
9

0 16.175

0

Debate
Música

Sem
Modalidade

Desen. de experim..
Exposição
Incentivo artístico

15

0

1

0

3.000

0

3.772

7.543

3.000

22.142

94

10

3

1

16 1.120

18

23

2

12

13

38

23

Exposição

1

0

Mediação

11

4

Oficina

287

2

282

0

551

2.751

240

0

123

10

2.780

561

2.090

25

3.790

889

35

Palestra
Apresentação
Curso
Debate
Literat
ura

Sem
Modalidade

Oficina

45

62

35

11

60

Palestra

250

0

250

0

500

102

5.000

252

0

140

175

7

7

295

78 1.000

78

5

3

Debate

69

26

Exibição

134

45

22.110

2.249

2

0

1.500

0

0

3

0

3.456

1.000

78

Curso

Audiov
isual

Sem
Modalidade

Exposição
Oficina
Palestra

0

0

0

0

0 3.456

0 3.456

Capt. e difusão de livros
Bibliot
eca

Sem
Modalidade

35

20

Consulta
Empréstimo

1.941

560 1.400

414 2.742

663 6.083 1.637 10.993 6.314

Oficina
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7.095
3.114

8.1.4. Programa Lazer
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que objetivam contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade
de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento
de valores, por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.
Responsável

Andreza Barroso Litaiff Monteiro

8.1.4.1. Demonstração dos Resultados Físicos e Financeiros do Programa
Quadro 15: Execução Física das Atividades do Programa Lazer
Execução Física das Atividades do Programa Lazer
Atividades

Previstas

4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo
4.2. Recreação
4.3. Turismo Social
TOTAL GERAL
Fonte: Sistema SGP, produção até dezembro 2020.

Realizadas

Realização %

1.863
150
88

380
26
6

20,4%
17,3%
6,8%

2.101

412

19,6%

Quadro 16: Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer
Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer
Atividades

Previsto

Realizado

4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo

R$ 2.028.623,00

R$1.676.530,94

82,6%

4.2. Recreação

R$

158.985,00

R$

96.980,87

61,0%

4.3. Turismo Social

R$

931.059,00

R$ 474.024,67

50,9%

901. Comunicação Institucional

R$

115.763,00

R$

63.310,44

54,7%

902. Infraestrutura, Operações e Serviços

R$ 5.041.142,00

R$4.290.677,04

85,1%

904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto

R$

R$

-

0,0%

905. Direção, Coordenação e Supervisão

R$ 1.116.569,00

R$ 921.970,41

82,6%

908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

R$

R$

909. Implantação, Ampliação e Modernização
TOTAL GERAL
Execução das Despesas de Janeiro a Dezembro/2020

329.000,00
23.560,00

%

600,00

2,5%

R$ 2.416.800,00

R$ 814.384,69

33,7%

R$12.161.501,00

R$8.338.479,06

68,6%

Analise dos Resultados
O Programa Lazer, de acordo com o Referencial Programático, compreende as Atividade de
Desenvolvimento Físico Esportivo, Recreação e Lazer.
A programação iniciou de acordo com o planejado, realizando o projeto Brincando nas
Férias, com 111 crianças participantes, em tempo integral, com atividades lúdicas, de teatro, jogos
africanos, universo geek e palestras educativas, e o projeto Baile Infantil de Carnaval, na Unidade
do Sesc Balneário, com 1.097 foliões. Com o Turismo Social foram realizadas 4 excursões, sendo
1 no retorno das atividades em novembro, e 2 passeios.
A partir de março de 2020, uma pandemia, causada pelo COVID19, tomou conta do mundo,
o que resultou na paralisação de atividades não essenciais, com o fechamento das nossas unidades
e atividades de esporte, recreação e turismo, a partir do dia 18 de março. Nesse contexto, o
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Programa realizou apenas 412 ações, o que representa 19,60% da meta prevista. O
Desenvolvimento Físico Esportivo finalizou o exercício com 6.409 clientes, 57,23% da meta prevista.
Como em todo o mundo, a realização das ações planejadas foi impactada de forma direta,
levando ao replanejamento e redirecionamento, para continuidade da missão do Sesc.
As atividades esportivas ficaram suspensas por um período superior a 4 meses, retornando
gradativamente no final de julho, com algumas modalidades, apenas na Unidade do Balneário, com
redução 50% da capacidade de realização.
Diante desse cenário, o Programa precisou se reinventar e a tecnologia foi uma grande
aliada nesse novo momento, as ações passaram a ser realizadas nas plataformas digitais,
Facebook, YouTube e Instagram, com alcance de clientes do Sesc e sociedade em geral e com o
objetivo de incentivar a prática da atividade física, importante aliada ao isolamento social, para
qualidade de vida e saúde mental.
Destaque para:
• Treino em Casa – todos os dias os professores de educação física realizam treinos para
serem feitos em casa e de modalidades diferentes.
• Corrida Estacionária – percurso de 5 km sem sair de casa, porém percorrendo, de forma
virtual toda a extensão da Unidade do Balneário, com orientação dos professores de
educação física.
• Dia do Desafio – para promover a importância da prática da atividade física, o Sesc realizou
em formato virtual. Além da realização de uma Live, no dia 27 de maio, sobre o tema.
• Live “Arraiá do Comerciário” – foram 3 dias, sendo a primeira, um bate-papo com as maiores
personalidades do folclore de Manaus, Ednelza Sahdo e Adriana Afonso, revivendo as
danças folclóricas e suas histórias; a segunda, um show com o maior representante do
Amazonas, conhecido internacionalmente, Zezinho Correa, relembrando sucessos de São
João; e, finalizando com um grande show de sanfonada, com o Forró Delivery e Zezinho
Correa. O público participou de casa, mas foi ainda comprar comidas típicas e guloseimas
no Drive Thru, na Unidade do Sesc Balneário.
• Live Semana Mundial do Brincar – foram realizadas Lives com brincadeiras entre pais e
filhos, bate-papo sobre brincadeiras antigas e desafios.
• Live Manaus ao Luar – edição especial, em formato de Drive In, em comemoração ao Dia
do Comerciário, na Unidade do Sesc Balneário, obedecendo todos os protocolos de
segurança. O evento contou com a participação do vencedor do Festival de Calouros 2020
e com o grande show da Banda Carrapicho, que em 2020 comemorou 40 anos.
• Circuito Sesc de Corrida de Rua – Etapa Virtual – 5 km e as pessoas poderiam realizar em
qualquer lugar, de forma segura, cumprindo todas as recomendações dos órgãos de saúde.
• Live Turismo – Atitudes e medidas de prevenção do Guia de Turismo, diante da pandemia.

8.1.4.2. Principais Indicadores do Programa
Tabela 14: Análise dos indicadores - Lazer
2019

Análise dos indicadores
Percentual da Execução Orçamentária
Percentual de realização das ações do Programa
Nível de Subsídio no Programa
Percentual de inscrição dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes nas ações do Programa
■ Conforme planejado

2020

2021

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

100,0%
100,0%
71,0%

84,2%
139,8%
63,2%

100,0%
100,0%
65,4%

68,6%
19,6%
82,0%

100,0%
100,0%
61,2%

51,2%

38,2%

40,0%

32,2%

49,0%

■ Merece atenção

■ Desconforme

*Anexo Ficha de Indicadores com parâmetros de avaliação e formula de cálculo
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Analise dos Resultados e Ações para melhoria de desempenho
Diante do cenário de pandemia no mundo todo, o Programa Lazer teve suas ações
impactadas diretamente, resultando em 68,60% da meta prevista para execução orçamentária,
justificado pela paralisação das atividades, fechamento das Unidades e cancelamento de projetos
planejados. Nesse contexto, a execução das despesas e receitas de serviço ficou comprometida.
As ações realizadas representaram 19,60% da meta do exercício, em função da paralisação
pelo período superior a 4 meses e pelo cancelamento de projetos que por suas características não
foram possíveis realizar, em atendimento às recomendações da Organização Mundial de Saúde e
Decretos Governamentais.
O nível de subsídio do Programa a meta prevista para o exercício e superou em 18,80% a
realização no ano anterior, o que demonstra o comprometimento da Instituição em subsidiar à
clientela preferencial.
Ao analisar o percentual de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes, observa-se a execução aquém do previsto, muito em virtude da paralisação, da
redução da capacidade instalada nas Unidades, do desemprego e da informalidade do mercado de
trabalho.
Para 2021, o grande desafio é aumentar o número de trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo e seus dependentes, inscritos nas atividades do Programa Lazer. Além, da
ampliação da oferta de modalidades esportivas, inauguras as atividades na Academia de
Manacapuru e implantar um roteiro turístico inovador no Amazonas.
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Quadro 17: Resultados dos Mensuradores de Produção - Lazer
Programa Lazer
Clientes
Atividades

Modalidad
es
Avaliação
FísicoFuncional

Realizações
Avaliação
Reavaliação

Com.

Dep.

Usu.
Prev.

Número

Total

Prev.

Real.

Prev

Real

352

18

211

7

305

Real.

41

Prev.

868

Real.

66

88

1

96

1

65

2

249

4

Turmas

Prev

Real.

580

180

Prev

Frequência

Real

Prev.

Público

Real.

Prev

Plateia

Real

Prev.

Particip.

Real.

Prev.

Real.

Apresentação esportiva
Aula especial
Eventos
FísicoEsportivo

Desenvolvi
mento
FísicoEsportivo

Competição

480

0

125

0

1.640

0

2.245

0

19

0

3.675

50

0

0

0

300

0

350

0

2

0

Exercício físico coletivo

587

234

294

187

1.378

1.325

2.259

1.746

Exercício físico individual

570

503

390

336

910

1.191

1.870

2.030

6

4

160

128

130

162

296

294

8

250

138

716

485

1.570

1.366

2.536

1.989

Luta

38

4

52

4

71

17

161

Multipráticas esportivas

24

0

44

23

295

232

0

0

60

48

80

63

0

1.260

0

Oficina
Palestra

350

0

Treino
Exercícios
Físicos
Sistemático
s

Esporte coletivo
Esporte individual
Formação
Esportiva

49

149.608

47.729

200.025

86.744

8

19.110

8.068

72

64

124.117

44.556

25

5

3

9.380

417

363

255

11

9

31.897

12.821

140

111

693

555

Festa/Festividade

1

1

20

2

13.250

1.634

Jogos, brinq. e brincadeiras

34.540

21.386

Jogos de salão

18.430

2.249

Freq. a parque aquático
Sem
Modalidade

46

Esporte radical e da
natureza

Colônia de Férias

Recreação

758.908 579.026

60.350

Passeio recreativo
Recreação esportiva
Reunião dançante
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10.263

15

2

1.000

35

111

20

20.260

3.633

3

1

1.500

130
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Programa Lazer (Continuação)
Clientes
Atividades

Modalidad
es
Turismo
Emissivo

Turismo
Social

Realizações

Com.

Dep.

Usu.

Real.

Prev.

Número

Total

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Turmas

Real.

Prev.

Real.

Frequência
Prev.

Público

Prev.

Real.

Prev.

Excursão

77

16

65

3

142

66

284

85

13

4

1.968

Real.

618

Prev.

Passeio

140

12

160

6

300

64

600

82

15

2

600

82

400

0

200

0

600

0

1.200

0

40

0

1.200

0

20

0

600

0

Hospedagem
Turismo
Receptivo

Hospedagem day-use
Passeio local
Traslado
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Real.

Plateia
Prev.

Real.

Particip.
Prev.

Real.

8.1.5. Programa Assistência
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e
a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social
e para o acesso aos direitos sociais.
Responsável

Andreza Barroso Litaiff Monteiro

8.1.5.1. Demonstração dos Resultados Físicos e Financeiros do Programa
Quadro 18: Execução Física das Atividades do Programa Assistência
Execução Física das Atividades do Programa Assistência
Atividades

Previstas

5.1. Desenvolvimento Comunitário
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social
5.3. Trabalho Social com Grupos
5.4. Assistência Especializada
TOTAL GERAL
Fonte: Sistema SGP, produção até dezembro 2020.

Realizadas

Realização %

45
2.684
836
0

1
3
983
0

2,2%
0,1%
117,6%
0,0%

3.565

987

27,7%

Quadro 19: Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência
Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência
Atividades
5.1. Desenvolvimento Comunitário
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social
5.3. Trabalho Social com Grupos
901. Comunicação Institucional
902. Infraestrutura, Operações e Serviços
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto
905. Direção, Coordenação e Supervisão
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
909. Implantação, Ampliação e Modernização
TOTAL GERAL
Execução das Despesas de Janeiro a Dezembro/2020

Previsto
R$
4.001,00
R$ 1.019.566,00
R$ 335.019,00
R$
11.868,00
R$ 132.061,00
R$ 318.600,00
R$
8.512,00
R$
5.872,00
R$
R$1.835.499,00

Realizado
R$ R$1.045.060,23
R$ 270.290,98
R$
2.191,90
R$ 103.309,59
R$ R$
4.782,57
-R$
532,81
R$ R$1.425.102,46

%
0,0%
102,5%
80,7%
18,5%
78,2%
0,0%
56,2%
-9,1%
77,6%

Analise dos Resultados
O Programa Assistência, de acordo com o Referencial Programático, consiste em Atividades
de Desenvolvimento Comunitário, Segurança Alimentar e Apoio Social e Trabalho Social com
Grupos.
No Sesc Amazonas as ações do Programa Assistência acontecem nas Unidades do Sesc
em Manaus, Centro de Atividades Danilo Matos Areosa e Balneário José Ribeiro Soares, e no
município de Manacapuru, no Centro de Atividades Fausto Ventura.
O Programa desenvolve ações de expressiva relevância à sociedade, especialmente,
àqueles em situação de vulnerabilidade social e com menor poder aquisitivo, em destaque ao
Programa Mesa Brasil, que atua como banco de alimentos, no combate à fome e ao desperdício e
à segurança alimentar.
O ano de 2020 foi desafiador, pois a pandemia, provocada pelo vírus COVID19, causou
grande impacto no cenário econômico e social do mundo, motivando mudanças significativas.
Relatório de Gestão 2020

64

Sesc Amazonas

Nesse contexto, foi necessária direcionar as ações do Trabalho Social com Grupos para o alcance
das pessoas em isolamento e novas estratégias técnicas metodológicas para as quais a tecnologia
e inovação tornaram-se grandes aliadas, em virtude da paralisação das atividades a partir do dia 17
de março, em cumprimento às recomendações da Organização Mundial de Saúde e Decretos
Estaduais, diante do avanço do COVID19 e da necessidade do distanciamento social,
principalmente, do grupo de risco. Os desafios foram muitos, pois a utilização da tecnologia ainda
não era rotina diária dos idosos, acostumados com o contato presencial. Nesse contexto, as
consultas sociais e as atividades on-line foram as únicas formas de contato e continuidade das
ações socioeducativas aos 3 grupos de idosos do Sesc Amazonas, criados no WhatsApp, sendo
um para cada Unidade do Sesc em que a atividade acontece.
As ações socioeducativas se distribuíram em: dicas para fazer em casa, ligações telefônicas,
por áudios e por vídeo para feedbacks de questionários; exercício de memória e cognição com
atividades de textos, jogos e vídeos; e, reuniões virtuais e desafios em formato de gincanas, por
meio das plataformas digitais: Facebook, YouTube, Meet e Teams. Além das Lives/Reuniões que
foram realizadas durante todo o ano, com temas voltados para os idosos, a saber:
• 8 de junho: Live “Como o isolamento social pode tornar a pessoa idosa mais vulnerável à
violência? ”
• 26 de junho: Live “Armário Over Again – Onde mora a violência? ”
• 3 de julho: Reunião virtual “Arraiá Virtuaá Ocê daí e Eu de cá”
• 15 de julho: Live “Dia Nacional do Homem – Desafios e Oportunidades no Envelhecimento
Masculino”
• 27 de julho: Reunião virtual “Avós e Poesias um Dupla Alegria”
• 27 de agosto: Live da Série Idoso Memória e Cognição, com o tema “Estimulação Cognitiva
na prática”
• 1º de outubro: Live da Série Idoso Memória e Cognição, com o tema “Envelhecimento,
Estimulação Cognitiva e Qualidade de Vida”
• 22 de outubro: Live da Série Idoso Memória e Cognição, com o tema “Idoso Memória e
Cognição: Estimulação Cognitiva por meio da Dança Sênior”
• 10 de dezembro: Live da Série Idoso Memória e Cognição, com o tema “Cuidar da Saúde
do Cérebro”
• 21 de dezembro: Live “O papel das lideranças e a criação de redes para o empoderamento
das comunidades em situação de vulnerabilidade social”
Apesar desse panorama apresentado a Atividade Trabalho Social com Idosos alcanço
117,6% da meta física prevista, com 298 idosos nos grupos sociais, resultado de um esforço coletivo
e da eficiência da equipe em mudar a rota para adaptação ao novo e com foco nos objetivos e
metas da instituição.
O Programa Mesa Brasil em 2020 teve um papel fundamento na sociedade, durante todo o
período da pandemia, em virtude da situação de vulnerabilidade social que muitos se encontravam.
O Mesa Brasil não suspendeu suas atividades durante o período de isolamento social, atuou
intensamente no combate à fome e no enfretamento à pandemia, em Manaus e nos municípios de
Caapiranga, Coari, Itacoatiara, Manaquiri, Novo Airão, Nova Olinda do Norte e Parintins, com a
doação de 1.249.286 quilos de alimentos, beneficiando 145.409 pessoas.
Com apoio de grandes parceiros, a meta física ultrapassou 24,9% da prevista para o
exercício. Porém, não foi possível a realização de ações educativas, conforme previsão, pela
impossibilidade de reuniões presenciais e necessidade de concentrar esforços para o combate à
fome, uma vez que uma grande parcela da população ficou desempregada.
Como destaque é possível elencar as parcerias para recebimento de alimentos, com a
Fundação André e Luiza Maggi, TAG, Global Food Banks, ABRALATAS, SESC DF, através do
projeto “Fome de Música”. Além da continuidade da parceria com a CONAB e SEPROR. As
Campanhas Doe Vida e Rede do Bem também contribuíram com os resultados alcançados.

8.1.5.2. Principais Indicadores do Programa
Tabela 15: Análise dos indicadores - Assistência
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Análise dos indicadores
Percentual da Execução Orçamentária
Percentual de realização das ações do
Programa
Nível de Subsídio no Programa
Percentual de inscrição dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes nas ações do Programa
■ Conforme planejado

2019
Previsto

2020

Realizado

2021

Previsto

Realizado

Previsto

100,0%

67,5%

100,0%

77,6%

100,0%

100,0%

97,8%

100,0%

27,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

95,9%

0,0%

6,9%

4,0%

0,1%

1,0%

■ Merece atenção

■ Desconforme

*Anexo Ficha de Indicadores com parâmetros d avaliação e formula de cálculo
Analise dos Resultados e Ações para melhoria de desempenho
O Programa Assistência apresentou um desempenho inferior ao previsto na execução
orçamentária, resultado justificado pelo cenário atípico, pandêmico, vivido em 2020, além da não
execução de ações que demandariam custo.
Na realização observa-se um resultado de 27,7% da meta prevista, em razão das ações da
Atividade Desenvolvimento Comunitário não realizadas e ações educativas do Programa Mesa
Brasil que, em virtude da pandemia, tiveram suas realizações comprometidas, impactadas pela
proibição de reuniões presenciais e concentração dos esforços ao combate à fome, realizando
1.249.286 quilos de alimentos, 24,9% acima da meta prevista.
A análise do indicador que mede o percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo e seus dependentes deve ser observado um número baixo pela própria
característica do Programa, os idosos, sendo somente uma minoria público preferencial, e o público
atendido pelo Mesa Brasil, público esse em situação de vulnerabilidade social, ou seja, público
geral.
Para 2021, a equipe buscará metodologias diferentes para renovação das práticas,
buscando inovação e tecnologia, além de tornar as ações híbridas, a fim de ampliar o alcance.

Relatório de Gestão 2020

66

Sesc Amazonas

Quadro 20: Resultados dos Mensuradores de Produção – Assistência
Programa Assistência
Clientes
Atividades

Modalidades

Realizações

Com.
Prev.

Dep.

Real.

Prev.

Usu.

Real.

Prev.

Número

Total

Real.

Prev.

Real.

Turmas

Prev.

Real.

3

0

Campanha

Prev.

Frequência

Real

Prev.

Público

Real.

Prev.

Participantes

Real.

Prev.

Real.

300

0

Curso
Encontro
Desenvolvimen
to Comunitário

Sem Modalidade

Oficina

375

0

15

0

Palestra

375

268

15

1

Reunião

3

0

150

0

Roda de conversa

9

0

180

0

2.500

0

Curso

0

0

0

0

200

0

200

0

250

0

250

0

1.335

0

1.835

0

64

0

250

10

250

0

3.310

68

3.810

78

109

3

375

0
375

11

0

1.158

0

3.922

0

268

Encontro
Desenvolvimento
de Capacidades

Oficina
Orientação
Palestra
Realizações

3.810

Quantidade

Variáveis

Prev.

Distribuição (kg)

Distribuição (Unid.)

Vestuário
Redes

Distribuição de
produtos diversos

Beneficiados

Produtos de higiene pessoal
Produtos de limpeza

Distribuição de
produtos diversos

67

95
145.409

405

750

405

2.957

45.600

125.945

Beneficiados

20.520

200.416

Distribuição (Unid.)

1.610

1.944

Beneficiados

4.440

9.660

240

11.678

Beneficiados

Campanha

42
105.500

Distribuição (Unid.)

Distribuição (Unid.)

Outros
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Real.

1.000.000 1.249.286

Distribuição de
Doadores
gêneros alimentícios
Pessoas cadastradas

Segurança
Alimentar e
Apoio Social

78

1.200

15.615

Distribuição (Unid.)

0

666.665

Pessoas Beneficiadas

0

401.183

Sesc Amazonas

Programa Assistência (Continuação)
Clientes
Atividades

Grupos

Realizações

Com.

Dep.

Usu.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

0

2

0

4

Grupos Sociais

Prev.
340

Número

Total
Real.

Prev.

292

340

Real.
298

Turmas

Prev.

Real.

8

8

Prev.

Real.

Frequência
Prev.

Público

Real.

Prev.

Participantes

Real.

Prev.

Rea
l.

Ação de voluntariado
Campanha
Consulta social
Trabalho Social
com Grupos

de Idosos

6

0

420

0

70

220

120

230

10.012

0

Encontro

0

0

0

0

2.940

0

2.940

0

3

0

Oficina

0

2

0

4

9.315

2.404

9.315

22.414

222

266

Palestra

0

2

0

4

2.770

9.724

2.770

9.730

52

102

306

384

Reunião
Visita dom., inst. e com.
Grupos Sociais

6

0

0

0

0

0

40

0

40

0

2

0

0

0

0

0

620

0

620

0

31

0

31

0

18.577

22.824
2.770

9.731
31.4
98
105
0

15.830

Ação de voluntariado
Campanha
Consulta social
Trabalho Social
com Grupos

Intergeracio Curso
nais
Encontro
Oficina

620

0

Palestra
Reunião

620

0

585

0

620

0

Visita dom., inst. e com.
Grupos Sociais

0

0

0

0

25

13

25

13

Ação de voluntariado

2

1

10

0

Campanha
Consulta social
Trabalho Social
com Grupos

Voluntários

Curso
Encontro
Oficina

0

0

0

0

540

26

540

26

36

2

Palestra

0

0

0

0

135

0

135

0

9

0

42

0

Reunião

540

135

Visita dom., inst. e com.

Relatório de Gestão 2020

68

26

Sesc Amazonas

0

8.1.6. Programa Administração
Descrição geral
Trata-se do conjunto de Atividades que visa ao planejamento, à organização e à mobilização dos recursos
humanos, dos materiais, técnicos, financeiros e institucionais, com o propósito de contribuir para a
eficiência da gestão, proporcionando os meios necessários ao desenvolvimento das ações da área-fim

Responsável

Maria da Conceição Silva Costa e George Rodolfo Duarte de Oliveira

8.1.6.1. Demonstração dos Resultados Físicos e Financeiros do Programa
Quadro 21: Execução Financeira das Atividades do Programa Administração
Execução Financeira das Atividades do Programa Administração
Atividades

Previstas

Realizadas

%

6.1. Deliberação

R$

72.424,00

R$

43.420,62

60,0%

6.2. Administração de Pessoal

R$

997.074,00

R$

777.801,22

78,0%

6.3. Logística e Patrimônio
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e
Telecomunicação
6.5. Programação e Avaliação

R$ 1.933.249,00

R$ 1.670.272,67

86,4%

R$ 1.237.135,00

R$ 1.038.277,45

83,9%

R$

R$

409.166,34

89,5%

6.7. Serviços Financeiros

R$ 1.732.341,00

R$ 1.683.909,05

97,2%

6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização

R$

R$

248.726,97

83,3%

6.9. Relacionamento com Clientes

R$ 1.665.762,00

R$ 1.331.727,10

79,9%

6.10. Serviços Jurídicos

R$

566.942,00

R$

193.077,82

34,1%

902.Infraestrutura, Operações e Serviços

R$

594.243,00

R$

519.600,02

87,4%

904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto

R$

46.600,00

R$

2.385,81

5,1%

905. Direção, Coordenação e Supervisão

R$ 1.995.280,00

R$ 1.743.699,05

87,4%

906. Cooperação Financeira

R$

888.587,00

R$ 1.000.682,65

112,6%

907. Cooperação Técnica

R$

602.876,00

R$

553.184,61

91,8%

908 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas

R$

66.107,00

R$

36.335,63

55,0%

909. Implantação, Ampliação e Modernização

R$3.134.643,00

R$

423.175,11

13,5%

R$11.675.442,12

71,7%

TOTAL GERAL

457.122,00
298.417,00

R$16.288.802,00

Execução das Despesas de Janeiro a Dezembro/2020

Na análise da execução orçamentária das despesas registra 71,7% no
desenvolvimento das atividades do programa Administração, salientando que, ao ser
comparado com os resultados do ano anterior, a diferença é de menos de 2%, sendo que
em 2019 não houve um cenário pandêmico no Brasil, com reflexos na economia. Estes
resultados demonstram claramente, que as medidas tomadas para conter os efeitos
nefastos da pandemia, com impactos nas principais fontes de receitas, surtiram o efeito
esperado.
Salienta-se ainda que, como forma de reduzir as consequências da Pandemia
buscou se a melhoria dos processos internos, a modernização da gestão com a
participação relevante do escritório de processos, que buscou rever os processos e
procedimentos internos, com atualização dos fluxos e normativos, com o objetivo de
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garantir a transparência das ações de cada setor e melhorar o inter-relacionamento,
aumentando a eficácia administrativa do Regional e melhorando a celeridade na execução
de atividades que subsidiam as atividades fins da Instituição.
Destacam-se também as atividades desenvolvidas pela área de gestão de pessoas,
com as contratações, treinamentos, substituições, programações de férias, atendimento às
rotinas trabalhistas e sociais dos colaboradores da empresa. Assim, como o
acompanhamento regular e mensal dos indicadores de capacitação, rotatividade e acidente
de trabalho. E o incentivo à participação em atividades de desenvolvimento individual com
indicação de cursos e treinamentos relacionado as atividades de cada área.
Em um cenário de incertezas e com a economia brasileira diante de uma grave crise,
com a redução das taxas de juros, a patamar histórico nunca visto, de 2% aa., porém sem
investimentos e com perda na capacidade de geração de empregos, o Sesc Amazonas,
teve que se adequar à nova realidade, chegando a um nível de redução do orçamento de
aproximadamente 20% e necessitando literalmente, se reinventar e buscar otimizar os
recursos limitados, e mesmo diante da grande crise que se viveu em 2020, ainda conseguiu
atingir as metas dos principais Indicadores.
Relacionamento com os Clientes
O processo de relacionamento com os clientes do Sesc Amazonas antes do advento da
pandemia, acontecia principalmente de forma presencial, pela intermediação da “Central de
Relacionamento com Cliente”, que possui unidades ativas no interior do Estado, localizadas nos
municípios Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tefé, Maués, Presidente Figueiredo e Coari, além
das três unidades na capital Manaus, localizadas nos bairros Centro, Cidade Nova e Planalto.
O cenário de 2020, assim como para as demais áreas do Sesc, foi desafiador, paralisando
atividades, gerando insegurança, contudo, oportunizou novos olhares na oferta do atendimento
remoto para os clientes.
No Sesc Amazonas a Central de Relacionamento com Cliente, conta com 11 unidades de
atendimento e 35 colaboradores divididos entre atendentes de público e operadores de caixas.
Dentre suas atividades realizam: cadastramento e emissão de Cartões Sesc, inscrições nas
atividades e recebimento de pagamentos. Para além das atividades operacionais, o setor também
é responsável pelo serviço de prospecção de clientes, por meio do planejamento, visitação e contato
com as empresas do comercio e de serviços da região. Essas ações visam a aproximação ao cliente
legal, apresentando-lhes os benefícios que o Sesc oferta por meio de sua gama de serviços.
Neste sentido, o Sesc Amazonas implantou de forma estratégica o Cartão Virtual que pode
ser solicitado pelo cliente, por meio do aplicativo WhatsApp e acessado pelo solicitante, no Portal
do Cliente quando quiser. Tal ação facilitou o acesso a credencial Sesc, e está alinhada a ações de
sustentabilidade, já que reduz a utilização de plástico na emissão dos cartões. Como resultado
efetivo, nos permitiu gerar 8.978 cartões virtuais, sendo 80% na capital e 20% nos municípios do
interior do estado.
Mudança é a principal palavra que descreve o atendimento do cliente Sesc, em meio à
pandemia vivenciada em 2020, onde ampliamos os canais de comunicação com a implantação do
aplicativo WhatsApp Coorporativo, e ativamos mais linhas telefônicas para atendimento em
ligações. Em trabalho conjunto com a tecnologia da informação e área financeira implantamos o
Boleto para pagamento online, ou seja, transformamos os impactos da pandemia em oportunidade,
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nos fazendo inovar, crescer e ampliar em pontos que buscávamos desenvolvimento e já tínhamos
a percepção que precisávamos melhorar.
Mediante essa realidade observando os resultados relativo às metas físicas da atividade,
podemos perceber que no aspecto das despesas, foram economizados recursos sendo executada
apenas 79,9% do seu planejamento. Tal situação se explica pela redução dos atendimentos
presenciais e a paralisação de atividades, diminuindo assim, custos com impressões, papéis,
cartuchos, cartões, energia elétrica e demais materiais de consumo.
Quadro 22: Resultados dos Mensuradores de Relacionamento com clientes
Habilitações
Comerciários
Novas
Revalidadas
Dependentes
Novas
Revalidadas
Total
Novas
Revalidadas
Usuários
Novas
Revalidadas
Total
Novas
Revalidadas

Matriculas

Credenciais

Clientes

Previsto
14.199
5.096
9.103
16.167
6.273
9.894
30.366
11.369
18.997
36.519
18.652
17.867
66.885
30.021
36.864

Realizado
12.225
1.790
10.435
11.856
1.944
9.912
24.081
3.734
20.347
14.309
5.710
8.599
38.390
9.444
28.946

%
86%
35%
115%
73%
31%
100%
79%
33%
107%
39%
31%
48%
57%
31%
79%

Fonte: Sistema SGP

Com relação à habilitação de novos clientes, durante o exercício de 2020, foram habilitados
38.390 clientes, o que representa 57,4% do previsto para o exercício. Desse montante 24.081, ou
seja, 79,3% são clientes trabalhadores do comercio de bens e serviços, cumprindo o que determina
as Diretrizes Gerais de Ação. A suspenção das atividades e cancelamento de outras, dado as
medidas protetivas impostas pela pandemia, foram as principais responsáveis pela execução a
menor da meta.
Apesar do exposto, foi possível a execução de 115% do percentual previsto de reabilitações
de trabalhadores do comércio, ultrapassando em 15% a meta de renovação planejada, o que
demonstra satisfação e interesse do cliente com os serviços recebidos pelo Sesc.

8.1.6.2. Principais Indicadores do Programa
Tabela 16: Análise dos indicadores - Administração
Análise dos indicadores
Percentual da Execução Orçamentária
Nível de Subsídio no Programa
■ Conforme planejado

2019

2020

Realizado

100,0%

73,2%

100,0%

71,7%

100,0%

95,5%

96,8%

94,7%

98,3%

94,6%

■ Merece atenção

Previsto

2021

Previsto

Realizado

Previsto

■ Desconforme

*Anexo Ficha de Indicadores com parâmetros d avaliação e formula de cálculo
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Analise dos Resultados e Ações para melhoria de desempenho
Analise dos resultados dos principais indicadores do programa com propostas de ação para
melhoria, se for necessário com foco no resultado do Programa.
Com uma execução de 71,7% em relação ao orçamento previsto, o programa Administração
desenvolveu as programações previstas nas respectivas atividades, com o suporte necessário ao
desenvolvimento das atividades finalísticas.
Os percentuais de execução das despesas por atividade mantiveram-se abaixo da previsão
anual, com exceção da atividade Cooperação Financeira, a qual destina 3% da Arrecadação
Compulsória como Contribuição Federativa. Logo, este acréscimo justifica-se em função dos
valores da Arrecadação Compulsória, que obteve 13% de incremento acima do previsto.
O Nível de Subsídio no Programa apresenta resultados satisfatórios, com 98,3%,
salientando que no cálculo deste Indicador, exclui-se as receitas oriundas da Arrecadação
Compulsória, Receitas Financeiras e demais Receitas, considerando apenas as Receitas de Outros
Serviços.
Das medidas de melhoria esta Administração Regional permanece focada no
aprimoramento dos processos internos, na qualificação das aquisições e na busca pela
economicidade e consumo consciente, assegurando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro.
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8.2. Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Quadro 23: Aplicação da Receita Compulsória Líquida

Aplicação da Receita Compulsória Líquida
Descrição
Receita Compulsória

R$

Prevista (R$)
30.224.054,00

(-) Comissão para a RFB

R$

604.481,08

R$

680.736,50

Subtotal

R$

29.619.572,92

R$

33.356.088,71

(-) Contribuição a CNC

R$

888.587,19

R$

1.000.682,65

Receita Compulsória Líquida

R$

28.730.985,73

R$

32.355.406,06

Valor destinado ao PCG (33,33%)

R$

9.576.037,54

R$

10.784.056,84

Valor destinado a Gratuidade

R$

4.788.018,77

R$

5.393.646,19

Recursos aplicados em Educação e/ou Ações
Educativas dos demais Programas (somatório do
Quadro A)
Recursos aplicados na Gratuidade (somatório do
Quadro B)

R$

20.450.575,16

R$

17.699.947,08

R$

4.827.228,66

R$

6.349.836,06
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Quadro 24: Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG
QUADRO A
Programa

Atividade

Modalidade

Realização

Clientes /
Inscrições
Realizado

Ensino
Fundamental
Ensino Médio
EDUCAÇÃO

Educação de
Jovens e Adultos EJA
Complementação Curricular
Acomp..Pedagógico
TOTAL

Educação
Complementar
SAÚDE

Anos iniciais
Anos finais
Anos letivos
Alfabetização
Anos Iniciais do Ens. Fund.
Anos Finais do Ens. Fund.
Ensino Médio
Curso
Curso
Palestra
Curso

Educação em
Saúde
TOTAL
Música

CULTURA

Curso
Consulta
Empréstimo

Biblioteca
TOTAL

LAZER

Desenvolvimento
Físico-Esportivo

Formação Esportiva

Esporte Coletivo
Esporte Individual
Luta
Multipráticas esport.

TOTAL

ASSISTÊNCIA

Consulta Social
Encontro
Oficina
Palestra
Reunião
Visita Domiciliar, institucional

Trabalho Social
com Grupos

TOTAL
TOTAL GERAL
Obs.: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.
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656
580
277
62
166
148
215
822
124
3.050
0
0
1.637
1.637
294
1.989
25
255
2.563
0
22.415
9.731
298
32.444
39.694

Frequência / Clientes /
Público / Participantes
Previsto

Realizado

623.233
593.736
262.997
50.720
159.772
43.689
64.927
67.251
199.214

421.525
439.932
222.569
23.866
74.684
42.753
62.741
42.109
51.439

10.195
712

2.835
0

16.175
31.477
5.500

0
7.095
3.114

19.110
124.117
9.380
31.897

8.068
44.556
417
12.815

120
10.012
18.577
2.770
15.830
105

115
0
22.824
9.731
31.498
0

Sesc Amazonas

Valores (R$)
Previsto

Realizado

4.052.830,94

3.549.429,12

3.431.267,95

3.222.838,32

3.496.247,47

3.193.063,84

901.902,62
110.681,59
11.992.930,57
503.373,17

842.246,70
93.672,34
10.901.250,32
472.737,56

503.373,17
427.901,33

472.737,56
60.364,72

1.299.267,56

978.798,30

1.727.168,89

1.039.163,02

5.432.050,01

4.582.004,09

5.432.050,01

4.582.004,09

795.052,52

704.792,09

795.052,52
20.450.575,16

704.792,09
17.699.947,08

Quadro 25: Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade
QUADRO B
Programa

Atividade

Modalidade

Ensino
Fundamental
Ensino Médio
EDUCAÇÃO

Educação de
Jovens e Adultos EJA
Complementação Curricular
Acomp. Pedagógico
TOTAL

Educação
Complementar
SAÚDE

Realização
Anos iniciais
Anos finais
Anos letivos
Alfabetização
Anos Iniciais do Ens. Fund.
Anos Finais do Ens. Fund.
Ensino Médio
Curso
Curso
Palestra
Curso

Educação em
Saúde
TOTAL
Música

CULTURA

Curso
Consulta
Empréstimo

Biblioteca
TOTAL

LAZER

Desenvolvimento
Físico-Esportivo

Formação Esportiva

Esporte Coletivo
Esporte Individual
Multipráticas esport.

TOTAL

ASSISTÊNCIA

Consulta Social
Oficina
Palestra
Reunião
Visita Domiciliar, institucional

Trabalho Social
com Grupos

TOTAL
TOTAL GERAL
Obs.: Este Quadro representa somente a gratuidade do PC
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Clientes
/Inscrições
Realizado
3
56
31
54
147
100
140
124
119
773
0
0
0
1.637
1.637

249
249
127
127
130

Frequência / Clientes /
Público / Participantes
Previsto
Realizado
2.580
2.259
57.792
47.915
32.816
26.179
33.268
23.804
86.485
73.639
39.000
40.649
60.000
60.323
10.358
7.933
53.096
50.392
10.195
712
5.472
31.477
5.500

2.835
0
0
7.095
3.114

14.452

12.754

20
2.716
476
2.618

7
342
127
273

384
3.043
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Valores (R$)
Previsto

Realizado

205.632,32

202.803,15

428.143,62

379.076,53

1.799.892,41

3.122.839,60

186.907,28
13.796,88
2.634.372,52
251.686,59

294.743,92
30.539,11
4.030.002,31
208.882,66

251.686,59
34.834,79

208.882,66
0,00

1.171.682,85

850.994,22

1.206.517,64

850.994,22

598.018,78

1.245.066,72

598.018,78

1.245.066,72

136.633,13

14.890,15

136.633,13
4.827.228,66

14.890,15
6.349.836,06

ii. Análise do resultado do indicador e Avaliação e ações para melhoria
O Indicador de Cumprimento do percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecido
para o PCG, visa verificar o atingimento da meta financeira estabelecida por meio do Decreto nº
6.632, de 5/11/2008 e justifica-se esse monitoramento pela necessidade de analisar se a meta
percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecida para aplicação no Programa de
Comprometimento e Gratuidade (PCG) está sendo atingida.
Quadro 26: Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG (PAP)

ii. Metas/Resultados
2020
Meta
33,33% da Receita Contribuição
Compulsória Líquida

Fórmula:
Fonte das informações:
Legenda: ● Meta não alcançada

Resultado

Farol

55%
Valor Total Realizado no PCG / Receita de Contribuição Compulsória
Líquida Realizada x 100
Sistema financeiro utilizado pelo DR ou DN e ferramenta utilizada para
apuração de custos
● Meta ultrapassada

● Meta alcançada

O Indicador Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG),
objetiva verificar o cumprimento do percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecido para a
Gratuidade, ou seja, metade dos 33,33% da meta do PCG (16,67%) e verificar o atingimento da
meta financeira estabelecida por meio do Decreto nº 6.632, de 5/11/2008, justificado Necessidade
de analisar se a meta percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecida para aplicação na
oferta de Gratuidade do PCG está sendo atingida.
Quadro 27: Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG)

ii. Metas/Resultados
2020
Meta
16,67% da Receita Contribuição
Compulsória Líquida

Fórmula:
Fonte das informações:
Legenda: ● Meta não alcançada

Resultado

Farol

20%
Valor Total Realizado na Gratuidade / Receita de Contribuição
Compulsória Líquida Realizada x 100
Sistema financeiro utilizado pelo DR ou DN e ferramenta utilizada para
apuração de custos
● Meta ultrapassada ● Meta alcançada

i. Análise do resultado
Na análise dos Indicadores 1 e 2, os quais espelham a Aplicação da Receita Compulsória
Líquida, em relação aos valores realizados no ano, obteve-se um percentual de 55% de realização
em relação aos valores destinados ao comprometimento e 20% em relação aos valores destinados
à Gratuidade. Considerando os diversos fatores e reflexos do cenário ao qual as ações foram
desenvolvidas, os resultados do programa são considerados satisfatórios, salientando os esforços
empreendidos pelo DR, no sentido de atender ao que estabelece o Decreto Nº 6632/2008 quanto a
aplicação e destinação dos recursos.
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9. Gerenciamento de recursos institucionais
9.1. Recursos humanos
9.1.1. Demonstrativos da força de trabalho
Quadro 28: Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12
Descrição

Quantitativo
2019

2020
540
4

a) Número de Pessoal Efetivo
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas
(Temporário)
d) Servidores Cedidos ou em Licença
e) Servidores em Cargos em Comissão
f) Servidores em Funções Gratificadas
g) Número de estagiários do PEBE (DN)
h) Número de estagiários do Regional
i) Número de Jovens Aprendizes
j) Outros não apresentados nos itens anteriores
Total
Fonte: Sistema RM Labore e Seção de Contratos, 2020.

612
6

2018
645
7

37

44

51

1
6
47
23
658

1
13
46
90
26
838

3
11
51
91
23
882

Quadro 29: Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12
Categoria / pessoal

2020
Educação

Saúde

Cultura

Lazer

Assistência

Administração

Total

268

72

18

91

11

81

541

2
12
14
7
303

8
3
83

3
2
23

4
7
22
3
127

1
1
13

4
16
1
7
109

4
6
47
37
23
658

Efetivo (prazo indeterminado que
não ocupam cargo em comissão
ou função gratificada)
Prazo determinado
Cargos em comissão
Funções gratificadas
Temporários
Jovens aprendizes
Estagiários
Totais
Fonte: Sistema RM Labore, 2020.

Quadro 30: Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim

Tipologias dos Cargos
2020

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

188
23
211

2019

232
31
263

2018

231
1
35
267

2020

406
4
14
424

2019

440
6
13
459

2018

479
6
16
501

Fonte: Sistema RM Labore e Seção de Contratos, 2020.
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Quadro 31: Situações que reduzem a força de trabalho do DR – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de pessoas
na situação em 31 de
dezembro
2020

2019

2018

1. Cedidos (1.1+1.2)

-

-

1

1.1. Exercício de Cargo em Comissão

-

-

1

1.2. Outras situações específicas

-

-

-

24

24

15

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

-

-

-

24

24

15

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
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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1. Doença em pessoa da família

-

-

-

4.2. Capacitação

-

-

-

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

1

1

2

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro

-

-

-

5.2. Serviço militar

-

-

-

5.3. Atividade política

-

-

-

5.4. Interesses particulares

1

1

2

5.5. Mandato classista

-

-

-

6. Outras situações

-

-

-

25

25

18

Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

2.5. Por doença e moléstia grave.

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: Sistema RM Labore, 2020.

A composição da força de trabalho no Regional apresentou uma redução de 27,35% em
relação ao exercício anterior, decorrentes da paralisação das atividades da área fim no período de
março a julho de 2020, o que ocasionou a redução no quadro de pessoal. Desta forma, a distribuição
da força de trabalho, de acordo com o Quadro “Demonstrativo da Força de Trabalho por
Programas”, concentra 83,43% dos colaboradores na área fim, e 16,57% na área meio, totalizando
658 colaboradores ao final do exercício.
Em 2020 os colaboradores com situação de afastamento permaneceram estável,
encerrando o exercício com 25 afastamentos, representando 3,80% da força de trabalho.
Para os casos de substituição temporária a Entidade adotou como medida, a contratação de
candidatos classificados em processos seletivos por prazo determinado em atendimento às
demandas de substituição da escala de férias de vigias, licença maternidade e afastamento
previdenciário.
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Quadro 32: 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
2020

2019

2018

-

81

81

2020

2019

2018

2020 2019 2018 2020 2019 2018

9
10
Despesa no exercício (em R$ 1,00)
R$ 640.830,81 R$ 662.522,68
R$ 71.203,42 R$ 74.678,37
Fonte: Sistema RM Labore, 2020.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No exercício de 2020, não houve movimentação do Programa Especial de Bolsa Estágio –
PEBE no Regional Amazonas.
Quadro 33: Composição do Quadro de Jovens Aprendizes
Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12
Nível superior
Área Fim

Nível Médio

Área Meio

20202019 2018202020192018

-

-

-

-

-

-

Área Fim

Área Meio

2020

2019

2018

2020

2019

2018

16

18

16

7

8

7

Despesa no exercício (em R$ 1,00)
-

-

-

-

-

- R$121.056,02R$117.750,68R$97.085,61R$39.397,98 R$52.333,63 R$48.515,53

Fonte: Sistema RM Labore, 2020.

O Departamento Regional do Amazonas, encerrou o exercício de 2020 com 23 Aprendizes
no quadro, correspondendo a 30,43% na área meio e 69,57% na área fim. Os Aprendizes cursam
o Ensino Médio e estão na faixa etária de 17 a 20 anos.
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9.1.1.1. Custos do pessoal
Quadro 34: Custos do pessoal
Despesa
Despesas Variáveis
Vencimentos e
Decisões
s Exerc.
Benefícios
Demais
Total
Retribui
Vantagens Fixas
Judiciais
Gratificações Adicionais Indenizações
Assistenciais e Despesas Anterior
ções
es
Previdenciários
Variáveis
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de
provimento em comissão
2020 R$ 17.665.505,63
R$ 176.250,06 R$936.989,13 R$ 147.164,48
R$ 37.901,62 R$18.963.810,95
Exercícios 2019 R$ 21.066.215,25
R$ 458.341,59 R$612.738,24 R$ 105.902,52
R$ 221.232,45 R$22.464.430,05
2018 R$ 21.199.182,71
R$ 469.890,49 R$623.142,96 R$ 156.982,36
R$ 175.377,28 R$22.624.575,80
Servidores com Contratos Temporários
2020 R$ 226.762,22
R$ 5.234,79
R$ 1.896,18
R$ 233.893,19
Exercícios 2019 R$ 183.425,67
R$ 537,25
R$ 3.437,70
R$ 953,32
R$ 187.816,69
2018 R$ 288.347,36
R$ 5.630,83 R$ 15.157,62
R$ 889,93
R$ 304.932,16
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
2020
Exercícios 2019
2018
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2020 R$ 1.415.320,80
R$ 244.168,56
R$ 50.330,11
R$ 1.709.819,47
R$
Exercícios 2019 R$ 1.220.725,85
R$ 411.275,17
R$ 3,74
R$ 111.998,63
R$ 2.008.091,81
264.088,42
2018 R$ 1.230.929,22
R$ 355.236,88
R$ 78.316,02
R$ 1.664.482,12
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
R$ 3.897.580,09
2020 R$ 2.750.637,67
R$ 699.164,11 R$ 43.349,26 R$403.762,0 R$
667,00
5
R$
Exercícios 2019 R$ 3.235.061,79
R$ 946.372,40 R$ 76.170,52
R$ 24.116,90
R$ 4.451.993,81
170.272,20
R$
2018 R$ 3.527.632,58
R$ 975.477,43 R$ 87.141,20
R$ 26.688,12
R$ 4.837.685,28
220.745,95
Estagiários
2020
Exercícios 2019 R$ 585.025,84
R$ 11.013,23 R$ 115.540,00 R$ 455,16
R$ 712.034,23
2018 R$ 564.235,03
R$ 49.203,87 R$ 185.284,67 R$ 471,80
R$ 799.195,37
Fonte: Sistema RM Labore, 2020.
Tipologias/
Exercícios
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Em 2020, o Sesc Amazonas apresentou uma redução da lotação efetiva de 27,85%
relacionada ao exercício anterior, o que impactou diretamente na redução do custo de pessoal. Esta
variação ocorreu em face da paralisação das atividades no período de março a julho de 2020 por
conta dos efeitos da pandemia Covid-19, adotando as medidas de suspensão, redução de jornada
e rescisão contratual, procedidas em conformidade com as determinações governamentais.
Observa-se a redução do custo de pessoal nos grupos de Servidores de Carreira, Direção,
Assessoramento Superior e Servidores que recebem Função Gratificada.
Os contratos temporários foram executados para atender à necessidade transitória de
substituição de pessoal por motivo de escala de férias de vigias e licença maternidade, com reflexos
no aumento dos vencimentos fixos e adicionais.
No último quadrimestre por conta de Decreto Estadual para enfrentamento da Covid-19,
algumas atividades permaneceram paralisadas, ocasionando a manutenção das reduções de
jornada e salário dos colaboradores, garantindo a continuidade da prestação de serviços à clientela
nas demais ações desenvolvidas pela Entidade.

9.1.1.2. Remuneração do corpo e dirigentes e conselheiros
Quadro 35: Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

Cargo

N°

Diretores
Gerentes de
Divisão
Gerentes

1

Remuneração do Corpo Dirigente – Exercício de 2020
Gasto
Faixa salarial
Gasto anual
mensal
R$ 15.296,73
R$ 26.524,20
R$ 367.665,28

Gasto anual –
outros pgtos.*
R$ 114.711,57

R$ 7.600,01 a R$15.421,23

R$ 66.768,42

R$ 880.700,38

R$ 274.778,52

18

R$ 2.885,92 a R$4.634,60

R$122.899,43

R$ 1.482.555,50

R$ 462.557,32

Coordenadores

8

R$ 3.018,61 a R$ 4.634,60

R$ 47.796,39

R$ 637.352,50

Assessores

5
-

R$ 5.854,25 a R$ 8.522,19

R$ 35.988,04

R$ 470.035,62

R$ 146.651,11

-

R$299.976,48

R$ 3.838.309,28

R$1.197.552,50

TOTAL

5

R$ 198.853,98

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

Os Membros do Conselho Regional, não são remunerados. A gestão executiva do Sesc
Amazonas, composta pela Diretora, Assessores, Gerentes e Coordenadores possuem rendimentos
com base na estrutura remuneratória de Cargos e Salários vigente, em conformidade com a
Consolidação das Leis do Trabalho –CLT e o Regimento Interno.

9.1.2. Demonstrativos da força de trabalho por prestação de serviços
Quadro 36: Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc
UJ: AR/AM
CNPJ: 03.965.963/0001-18
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natur
eza

Identificação
do Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Início

2020

V

O
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AM-2020-CS006

09.406.386/0
001-00
81

04/02/20

Fim

03/02/21

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados

F

M

Sit.

S

P

C P

C

P C

0

0 0

26

0 0

P

Sesc Amazonas

2020

V

O

AM-2020-CS004

09.561.250/0
001-75

04/02/20

03/02/21

0

3 0

7

0 0

P

Quantitativo de pessoas contratadas (indicar a quantidade de pessoas que trabalham como terceirizados,
segundo categorias dos serviços contratados). Segue os exemplos:
Profissionais de limpeza e higiene:
Profissionais de vigilância: 26
Profissionais de portaria: 10
Outros profissionais:
Observações: Não há contratos de terceirização de limpeza e higiene.
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: Seção de Contratos, 2020.

No decorrer do exercício de 2020, não foram identificadas dificuldades na execução do
contrato com prestação de serviços de natureza continuada de vigilância ostensiva especificado.
Quadro 37: Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc
UJ: AR/AM
CNPJ: 03.965.963/0001-18
Informações sobre os Contratos
Período
Nível de Escolaridade
Contratual de
Exigido dos Trabalhadores
Identificaç
Empresa
Ano do
Execução das
Natur
Contratados
Contrat
Área
ão do
Contratada
Atividades
eza
o
Contrato
(CNPJ)
F
M
S
Contratadas
2017

2

O

AM-2017CS-008

26.833.684/0
001-04

Início
24/05/20
17

Fim
23/05/20
21

P

C

P

C

P

C

0

0

0

1

0

0

Sit

P

Observações:
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: Seção de Contratos, 2020.

Em 2020, não se identificou dificuldades na execução dos contratos de locação de mão de
obra especificados.

9.1.3. Indicadores gerenciais de recursos humanos
Os indicadores de Recursos Humanos são ferramentas que mensuram o valor e eficácia dos
processos desenvolvidos dentro da Gestão de Pessoas, facilitando a tomada de decisão tanto da
alta gestão, quanto da própria seção de Recursos Humanos para a melhoria dos processos.
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A Seção de Gestão de Pessoas do SESC/AM, gerencia os resultados por meio dos
indicadores de Rotatividade, Treinamento e Capacitação de Pessoas, Acidente de Trabalho e
Doenças Ocupacionais e Demandas e Processos Trabalhistas, possibilitando observar o
desempenho das pessoas alinhados às metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, bem
como subsidiar a alta Direção nas tomadas de decisões.

Gênero
Quadro 38: Categorias/Gêneros

Quantidade de Funcionários por Gênero

Categorias / Gêneros

Feminino

EFETIVOS1

Masculino

286
5
23
12
326

Prazo Determinado
Cargos em Comissão
Funções Gratificadas
Temporários
Menores Aprendizes
Estagiários
Totais
Fonte: RM Labore, 2020.

Outros

255
4
1
24
37
11
332

Totais

0

541
4
6
47
37
23
658

Faixa Etária
Quadro 39: Categorias/Faixa etária
Quantidade de Funcionários por Gênero
Categorias / Faixa etária
EFETIVOS
Prazo Determinado
Cargos em Comissão
Funções Gratificadas
Temporários
Menores Aprendizes
Estagiários
Totais
Fonte: RM Labore, 2020.

Até 30
anos

De 31 a
40
anos

De 41 a
50
anos

De 51 a
60
anos

Acima de
60 anos

79

208

165

78

11

541

16
23
118

1
1
23
10
243

3
2
16
10
196

3
5
1
87

3
14

4
6
47
37
23
658

Totais

Escolaridade
Quadro 40: Categorias/Níveis de escolaridade
Quantidade de Funcionários por Nível de Escolaridade
Categorias / Níveis

EFETIVOS

Ens. Fund.
Alfabetizado
Completo

Ens. Médio
Completo

Superior
Completo

PósGraduação
Latu Senso

PósGraduação
Strictu
Senso

Totais

11

65

210

181

74

-

541

Prazo Determinado

-

-

4

-

-

-

4

Cargos em Comissão

-

-

-

2

3

1

6

Funções Gratificadas

-

1

6

21

18

1

47

1

Efetivos - Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada
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Temporários

-

3

34

-

-

-

37

Menores Aprendizes

-

20

3

-

-

-

23

Estagiários

-

-

-

-

-

-

-

11

89

257

204

95

2

658

Totais
Fonte: RM Labore, 2020.

9.2. Patrimônio imobiliário
Quadro 41: Imóveis locados para utilização do DR
Item

Unidade Operacional / Imóveis

Endereço

Destinação

1

-

-

-

Valor do
Imóvel
-

2

-

-

-

-

-

-

-

3
Fonte: Seção de Patrimônio, 2020.

O DR não teve imóveis locados para sua utilização no exercício de 2020.
Quadro 42: Unidades Móveis do DR
Item

Unidade Operacional / Imóveis

Abrangência

1

Odontosesc I

Estado Amazonas

2

Odontosesc II

Estado Amazonas

3

Bibliosesc I

Estado Amazonas

4

Bibliosesc II

Estado Amazonas

5

Sesc Saúde Mulher

Estado Amazonas

Destinação
Atividade Saúde Bucal
Atividade Biblioteca
Atividade Cuidado
Terapêutico

Fonte: Seção de Patrimônio, 2020.
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Quadro 43: Informações sobre as Unidades Físicas
Item
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Unidade Operacional / Imóveis
Balneário do Comerciário - José Ribeiro
Soares"
Sede da Administração Regional do
Amazonas - David José Tadros

Endereço
Av. Constantinopla, 69045-000, nº 288
Planalto, Manaus/AM
Rua Henrique Martins, 69010-010, nº 427,
Centro – Manaus/AM

Centro de Atividades C.A.
“Danilo Matos Areosa”

Rua Henrique Martins, 69010-010, nº
427, Centro – Manaus/AM

Sesc Ler Cidade Nova – Centro de
Educação Manuel Francisco Garcia
Marques
Sesc Ler Manacapuru/Restauração –
Centro Educacional
Sesc Ler Presidente Figueiredo – Centro
Educacional Fernando Matos de Souza
Sesc Ler Maués – Centro Educacional
Clovis Prado de Negreiros
Sesc Ler Coari – Centro Educacional
Oesel Nunes Torres
Sesc Ler Tefé – Centro Educacional
Mansour Francis Chehuan
Sesc Ler Parintins – Centro Educacional
J.G. Araújo
Sesc Ler Itacoatiara – Centro Educacional
Abdul Rasac Hauache

12

Centro de Atividades C.A. – Manacapuru
Fausto Ventura da Conceição

13

Hotel Sesc Manacapuru

14

Academia de Manacapuru Carlos Fausto
Ventura

15

Centro Ecológico de Lazer Manacapuru

16

Centro Cultural Sesc Itacoatiara Sesc

Destinação
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Saúde, Nutrição, Assistência e Adm.
Atividades nas áreas de Administração,
Cultura, e Nutrição.
Atividades nas áreas de Educação,
Cultura, Lazer, Assistência e
Administração.

Rua Visconde de Itanhaem, 69090-295, nº 94
– Cidade Nova I – Manaus/AM

Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.

Av. Eduardo Ribeiro, 01, Centro –
Manacapuru/AM
Av. Joaquim Cardoso, s/n, José Dutra –
Presidente Figueiredo/AM

Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação, Cultura,
Lazer, Assistência e Administração.
Atividades nas áreas de Educação,
Cultura, Lazer, Assistência e
Administração.

Estrada Maués Mirim, s/n – Maués/AM
Rua Coari Mamiá, Km 01, União –
Coari/AM
Estrada do aeroporto, 1950, São Francisco
– Tefé/AM
Rua Massaranduba, s/n, Djard Vieira Parintins/AM
Rua Dr. Lazardo Ferreira de Melo, nº 3465,
Itacoatiara.
Av. Waldemar Ventura, s/n São José –
Manacapuru/AM
Estrada do Ramal do Aeroporto, nº
3124/03, Monte Cristo –
Manacapuru/AM.
Av. Waldemar Ventura, s/n São José –
Manacapuru/AM
Rodovia Manuel urbano, km 70 –
Manacapuru/AM
Rua Ministro Waldemar Pedrosa, nº 450
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Valor do Imóvel
R$ 116.585.700,00
R$ 9.544.986,00
R$ 7.928.814,00

R$ 7.245.400,00
R$ 3.429.100,00
R$ 5.835.200,00
R$ 4.343.900,00
R$ 4.725.400,00
R$ 5.027.400,00
R$ 4.479.200,00
R$ 4.355.600,00
R$ 5.483.400,00

Futuras atividades de Turismo e Lazer.

R$ 13.677.700,00

Atividades nas áreas de Esporte e Lazer.

R$ 5.411.819,85

Futuras atividades Recreativas e Lazer

R$ 2.229.500,00

Futuras atividades nas áreas de Cultura,
Sesc Amazonas

R$ 313.000,00

17

Casarão”
Quadra I – Sesc Comunidade – 15 de
Agosto

18

Quadra II – Sesc Comunidade – Jucá

19

Quadra III - Sesc Comunidade

Salas Edifício Rio Madeira – Antiga
sede da Administração
Fonte: Seção de Patrimônio, 2020.
20

Centro - 69100-060, Itacoatiara/AM
Rua Iracilda Coelho, 69088-535, Jorge
Texeira, Manaus/AM
Rua Jackson Cabral, 69088-056, Jorge
Texeira, Manaus/AM
Rua Sapucaia, Jorge Teixeira,
Manaus/AM
Rua Costa Azevedo, 69010-230, nº 09, 11º
Andar, Centro – Manaus/AM
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Lazer,Turismo e Nutrição..
Atividades nas áreas de Esporte e Social

R$ 1.000.000,00

Atividades nas áreas de Esporte e Social

R$ 1.124.700,00

Futuras atividades e esportivas

R$ 527.400,00

Atividades administrativas.

R$ 367.660,00

Sesc Amazonas

9.3. Tecnologia da Informação
A atipicidade de 2020 foi marcada pela pandemia do Corona vírus, afetando
significativamente a seção de Tecnologia da Informação e Telecomunicação do Sesc Amazonas,
que neste contexto, desenvolveu ações que contribuíram para a manutenção das entregas dos
serviços finalísticos por meio da tecnologia, e ainda buscou disponibilizar mais recursos/
ferramentas para continuidade do atendimento aos clientes (externo e interno). Para tanto, utilizouse exponencialmente o Portais Web do regional, implementando neste, o pagamento de boletos e
mensalidades via cartão de crédito e débito, agendamentos odontológicos, emissão do cartão virtual
dos titulares e dependentes e ainda o atendimento virtual. Para os clientes internos, foi possibilitado
a modalidade de tele trabalho oferecendo todo o suporte necessário para acesso as Redes e
Sistemas, respeitando e considerando os critérios de segurança da informação.
Destaca-se ainda o conjunto de soluções ofertados através dos Portais do Sesc para
subsidiar a realização das aulas online na Escola Jose Roberto Tadros:
Realização online de todo o processo de matricula e rematrícula;
Disponibilização de aplicativo mobile para um atendimento mais particularizado e
humanizando com os alunos e responsáveis.
Revisão e ampliação da Rede de Wi Fi e disponibilização de computadores, aquisição de
periféricos como headsets e webcams para possibilitar aos professores atendimento a dinâmica nas
salas de aulas.
Suporte para realização das aulas que inicialmente realizaram-se totalmente em formato online com evolução posteriormente para aulas hibridas, para um total de 1.513 alunos,
disponibilizando e gerenciando logins e senhas com domínio computacional da escola Sesc.
Neste processo de amplo desenvolvimento e adaptação as necessidades encontradas,
considerou-se as novas tecnologias que poderão ser utilizadas para melhorar cada dia mais a
experiência dos usuários, como inteligência artificial, business intelligence, mineração de dados,
RPA - robô de automação, entre outras, entendendo que cumprindo este papel a seção de
tecnologia da informação e telecomunicação possibilita de forma orgânica a sustentabilidade e
conformidade dos dados e informações da instituição.

Plano de capacitação
Em 2020 não houveram capacitações para seção de Tecnologia da Informação.

Equipe técnica
No regional do Amazonas, a seção de GTI é composta por 07 (nove) colaboradores,
divididos em 03 (três) analistas de sistemas, 02 (dois) analistas de suporte e 02 (dois) técnicos de
informática, não contamos com força de trabalho terceirizada, segue listagem do quadro de
funcionários da seção de GTI.
Quadro 44: Força de Trabalho de TI
Item
Unidade Operacional / Imóveis

Endereço

01

Hermogenes Silva e Silva

Analista de Sistema

02

Jardson Raineirio da Silva Rodrigues

Analista de Sistema

03

Jucenildo de Souza Brandão Junior

Analista de Sistema

04

Lucas de Melo Silva

Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática

05

Marcelo Lopes Toga

Analista de Suporte

06

Nilsandro Correa Lobato

Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática
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Serviços Implementados no Regional
Em 2020 pode-se destacar a disponibilização de tecnológica para aulas hibridas na escola
Sesc, sendo possível atender os alunos através de aulas virtuais e aulas presenciais, onde foi
montando estrutura para os professores terem a possibilidade de desempenhar suas atividades
com satisfação. No mesmo segmento foi possível disponibilizar para os pais um sistema que fosse
possível visualizar as notas, agendas, avaliações e frequências dos filhos.
A seção de Tecnologia da informação em parceria com as áreas de negócio institucionais
elaborou-se diversos relatórios para auxiliar na tomada de decisão, como relatório de saldo dos
processos da seção de almoxarifado, relatório de atendimento por unidade orçamentária, na área
de saúde bucal, elaborou-se relatório de serviços odontológicos realizados, entre outros.
São entregues otimizações, melhorias, customizações e aplicações, para as áreas do
regional, sempre buscando trabalhar de forma, ágil, fácil e colaborativa, buscando atender os
requisitos de segurança e conformidade, inerentes de frameworks e boas práticas de tecnologia da
informação.
Podemos destacar os seguintes projetos:
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Quadro 45: Projetos TI
Descrição do Projetos

Período de
Desenvolvimento
Inicial

Final

Implantação de Sistema de Boletos;

02/2020

03/2020

Implantação de modulo academia
(escola) para acesso dos clientes;

03/2020

06/2020

Implantação de aplicativo mobile para
clientes da escola;

08/2020

10/2020

Implantação de aulas hibridas (OnLine + presencial) na Escola Sesc;

02/2020

04/2020

Aquisição de equipamentos e
periféricos

04/2020

11/2020

Implantação do PowerBI – com as
visões de dados para: Receitas totais
e por programas;

06/2020

09/2020

Desenvolvimento de E-commerce

01/2020

06/2020

Implantação de Wifi nas Escola de
Ensino Médio e Infantil

02/2020

04/2020

Implantação de portal 360°

06/2020

08/2020

Implantação de novo software de
backup com replicação em nuvem

02/2020

05/2020

Implantação de novo sistema de
virtualização de servidores

02/2020

05/2020
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Resultados esperados
Emissão dos boletos para pagamento
da Escola de forma on-line;
Ambiente web para os pais dos alunos
matriculados na escola para acesso
as informações dos alunos.
Aplicativo para celulares para os pais
dos alunos matriculados na escola
acessar as informações dos alunos.
Implantação do aplicativo teams para
aulas virtuais e estruturação das salas
para aulas hibridas.
Compra de computadores, monitores,
switchs, racks para o novo laboratório
de informática da escola.
Desenvolvimento de plataforma para
visualização dos dados extraídos para
melhor controle e tomada de decisão.
Criação de Ambiente web para os
clientes efetuarem pagamentos.
Montagem de estrutura de rede sem
fio para professores e alunos na
escolas do Sesc.
Criação de portal para conhecer o
ambientes do regional através do
ambiente virtual com fotos em 360°
dos ambientes internos.
Contratação software de backup dos
dados institucionais com replicação
dos mesmos na nuvem.
Mudança do ambiente de virtualização
de servidores e computadores.

89

Alinhamento
c/ PES

Melhorar a
prestação e a
qualidade
dos serviços

Aprimorar o
processo de
gestão

Melhorar a
prestação e a
qualidade
dos serviços

Potencializar
Soluções de
TI e
comunicação

Alinhamento ao
Planejamento de
TI

PDTI/NE-006

PDTI/NE-005

R$
Orçados

R$
Realizados

-

-

-

-

-

-

-

R$39.690

R$180.000

R$166.313

-

-

-

-

-

-

R$13.000

R$ 11.900

R$80.000

R$80.000

R$30.000

R$30.000

PDTI/NE-006

PDTI/NE-001 PDTI/NE-002 PDTI/NE-003 PDTI/NE-004 PDTI/NE-006 PDTI/NE-013 PDTI/NE-014
Sesc Amazonas

Implantação de Câmeras de
segurança na escola de Ensino Infantil

09/2020

Implantação de alarme de segurança
na academia do Sesc de Manacapuru

10/2020

Ampliação de serviço de internet para
área administrativa do regional

10/2020

Implantação de tecnologia para
suporte aos trabalhos em formato
02/2020
home office.
Fonte: Programa de Trabalho, 2020.

10/2020

11/2020

Instalação de câmeras de segurança
na Escola infantil para melhor
monitoramento patrimonial e das
crianças.
Implantação de circuito de alarme
para monitoramento patrimonial.

12/2020

Melhoria no link de internet do
regional saindo de 68MB para 120MB.

04/2020

Preparação de computadores e
servidores para suportar o serviço de
home office.

R$8.000

R$ 6.000

R$10.000

R$8.0000

PDTI/NE-001 PDTI/NE-002 PDTI/NE-003 PDTI/NE-004 PDTI/NE-006 PDTI/NE-013 PDTI/NE-014

R$ 4.500

R$3.000

PDTI/NE-005

-

-

PDTI/NE-018

Aprimorar o
processo de
gestão

Dependência tecnológica de empresas terceirizadas
A seção de Tecnologia da informação sempre atenta em otimizar processos e facilitar o dia a dia dos clientes institucionais (internos e externos),
busca parceria com as seções para diminuir a necessidade de contratação de empresas terceirizadas, com isso desenvolveu a extração de mais de
20 relatórios e consultas que seriam necessários de terceiros pois se trata da plataforma Totvs. Mesmo com os constantes esforços ainda existe
contratos com empresas terceiras, que no entendimento são necessárias devido a complexidade do serviço, como por exemplo: Serviço de link de
internet, Serviço de link de comunicação ponto a ponto, serviço de telefonia fixa e móvel.
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9.3.1. Principais sistemas de informações
Quadro 46: Principais softwares/sistemas da AR/AM
Nº

Sistema

1

Desenvolvimento Sistema
de controle de acesso

2

Sistema de Cadastro e
Consulta e Fornecedores

3

Sistema de inspeção
dermatológica (Sisderma)

4

5

Sistema de gestão de
usuários para uso de
internet via Wi-Fi
(Hotspot)
Sistema E-commerce

6

CorporeRM

7

Sistema de Boletos

8

SGF

9

SGM

10

GymSesc

Objetivo
Realizar gestão de controle de acesso as
dependências do Sesc, controlando através
de catracas.
Aumentar a captação de fornecedores para
o Sesc e manter os dados dos
fornecedores sempre atualizados.
Acelerar o processo de registro das
inspeções dermatológicas realizadas,
tornando o processo mais assertivo e ágil.
Proporcionar ambiente para degustação de
internet para pessoas que ainda não são
cliente Sesc e realizar gestão de todos
acessos à internet via rede do Sesc.
Sistema para pagamento dos clientes.
Sistema que atende a Seção de RH no
controle da folha de pagamento,
recrutamento de seleção e controle de
ponto

Manutenção

GTI/AR/AM

Terceirizada

Sistema de emissão de boletos

Sistema de automação para elaboração de
treinamentos de musculação.

Prazo p/
conclusão

GTI/AR/AM
GTI/AR/AM

GTI/AR/AM

R$ para
conclusão

Sistema
desenvolvido pela
equipe interna

Concluído

R$32.508

Alto

Sistema
desenvolvido pela
equipe interna

Médio

Sistema
desenvolvido pelo
Departamento
Nacional.

Alto
Alto

Sistema
desenvolvido pela
equipe interna.

Médio

Fonte: Seção de Gestão de Tecnologia da Informação

Relatório de Gestão 2020

91

Risco

Medidas de
Mitigação

Médio

Concluído

GTI/AR/AM
Sistema que atende as Seções de
Contabilidade e Tesouraria com o controle
financeiro
Sistema que atende a Seção de Compras
com o controle e compras de material

R$ anual c/
manutenção

Sesc Amazonas

Backup
diário e
testes de
restore.

9.4. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis
Gráfico 1: Principais Recursos Utilizados em 2020- Receitas
Repasses DN+
Transferências de Outras
Fontes; R$8.825.108,29
; 15%

Outras Receitas
Diversas; R$280.454,23
; 1%

Receitas Financeiras;
R$2.805.122,86 ; 5%
Receitas de
Contribuição +
Subvenção Ordinária;
R$37.408.588,38 ; 65%

Receitas de Prestação de
Serviços;
R$8.044.987,44 ; 14%

Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF

Tabela 17: Principais Receitas
Principais Receitas
2019
Receita de Contribuição
R$ 39.095.461,81
Receitas de Prestação de Serviços
R$ 12.824.374,35
Receitas de Outros Serviços
R$
542.412,90
Receitas Financeiras
R$ 5.965.060,48
Subvenção Ordinária
R$ 4.630.486,39
Outras Contribuições
R$ 5.330.017,99
Outras Transferências das Instituições
R$ 4.650.979,72
Privadas s/fins Lucrativos
Transferências de Outras Fontes
R$ Outras Receitas Correntes
R$
26.759,03
Outras Receitas de Capital
R$
160.300,00
Mobilização de Recursos Financeiros
R$ Total (R$)
R$73.225.852,67
Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF

2020
R$ 34.036.825,21
R$ 8.044.987,44
R$
223.634,62
R$ 2.805.122,86
R$ 3.371.763,17
R$ 3.967.698,94

2021
R$ 32.641.978,00
R$ 14.318.585,00
R$
788.021,00
R$ 3.763.108,00
R$ 3.172.641,00
R$ 3.909.409,00

R$ 4.370.256,82

R$ 4.370.258,00

R$
R$

R$ R$
16.000,00
R$
100.000,00
R$ R$ 63.080.000,00

487.152,53
56.819,61
R$ R$ R$57.364.261,20

i. Descrição
A execução orçamentária das receitas totais teve como resultado o montante de R$
57.364.261,20, destes R$ 45.746.544,14 (80%), oriundos da arrecadação compulsória,
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subvenções, e outras contribuições e transferência ao DR, perfazendo uma execução de 95,7% em
relação receitas orçadas para o ano.
Pelos resultados obtidos na execução das principais fontes de Receitas, obteve-se um
decréscimo de - 12,9% (R$ 5.058.636,60) na Receita de Contribuição, em relação aos resultados
do ano anterior. Salienta-se, no entanto, que estes resultados refletem o cenário vivenciado em
2020, com inúmeras ocorrências, tais como: a redução dos repasses mensais, por 3 meses, assim
como os reflexos da pandemia covid-19. No entanto, em relação aos valores previstos, obteve-se
um incremento de R$ 3.812.771,21, uma vez que os repasses mensais do DN normalizaram a partir
do 2º semestre/2020.
As receitas de Prestação de Serviços também foram impactadas em relação ao cenário
vivenciado em 2020, com resultados inferiores aos do ano anterior, bem como, em relação as metas
previstas, perfazendo um total de 56% de execução, impactado principalmente pela suspensão das
atividades finalísticas por mais de 3 meses, ocasionando maior reflexo nas atividades com
arrecadação diária, que precisando adequar-se a legislação que resguardasse a biossegurança no
atendimento, reduziu significativamente a capacidade de atendimento tais como Nutrição
(fornecimento de Refeições) , Saúde Bucal (consultas), Lazer e Recreação (Academias, Parque
Aquático) entre outros.
O decréscimo de 53,0% nas receitas financeiras, assim como o não alcance da meta anual,
também são impactos do cenário pandêmico, com a queda das taxas financeiras, principalmente.
Nas Receitas de Contribuições e sem Fins Lucrativos, obteve-se um decréscimo de - 16,5%
em relação ao ano anterior, no entanto, em relação as metas previstas houve um acréscimo de
5,3%.
Na análise geral, com base neste cenário de ameaças de cortes na principal fonte de
receitas, além das incertezas e da continuidade da pandemia, em que se deixou de executar a
programação anual em sua totalidade, obteve-se um percentual de execução que quando
comparado a execução das receitas totais do ano anterior, 2020 apresentam redução de -21,7%.
Gráfico 2: Despesas Correntes realizadas em 2020

Transferências a Instituições
Privadas - Contribuições;
R$1.000.682,65 ; 2%

Despesas Financeiras;
R$7.161,78 ; 0%

Uso de Bens e Serviços;
R$12.310.991,70 ; 28%

Pessoal e Encargos;
R$30.666.647,85 ; 70%
Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF
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Tabela 18: Principais Despesas
Principais Receitas

2020
2019
DESPESAS CORRENTES
R$39.002.468,84 R$ 30.666.647,85
R$ 18.102.009,17 R$ 12.310.991,70
R$
5.849,01 R$
7.161,78

Pessoal e Encargos
Uso de Bens e Serviços
Despesas Financeiras
Transferências a Instituições Privadas R$ 1.149.406,60
R$ 1.000.682,65
Contribuições
Outras Transferências a Instituições
R$ R$ Privadas
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
R$ 2.788.604,88 R$ 2.183.295,49
Inversões Financeiras
R$ R$ Transferências a Instituições Privadas s/
R$ R$ Fins Lucrativos Investimentos
Total (R$)

R$ 61.048.338,50

R$ 46.168.779,47

2021
R$ 37.634.477,00
R$ 17.364.333,00
R$
8.208,00
R$

959.674,00
R$ -

R$ 7.103.308,00
R$
10.000,00
R$ R$ 63.080.000,00

Fonte: Sistema de Gestão Financeira - SGF
A execução orçamentária das despesas teve como resultado o montante de R$ 46.168.779,47, sendo
R$ 43.985.483,98 de despesas correntes e R$ 2.183.295,49 de despesas de capital, com 95,3% e 4,7% de
distribuição em relação ao total.
Em comparação com o ano anterior, houve um percentual de redução nos gastos de 24,4% (R$
14.879.559,03). No entanto, esta redução significativa justifica-se, conforme relatado ao longo deste Relatório,
nos reflexos causados pelo cenário vivenciado em 2020.
Em relação aos valores orçados foi executado 77%, índice abaixo do referencial previsto, tendo como
maior execução os programas Educação (36%) e Administração (25%) e menor execução os programas
Assistência (3%) e Cultura (4%), salientando que este último deixou de desenvolver uma grande parcela da
programação constante no Programa de Trabalho 2020, em função da necessidade de cumprimento dos
protocolos de segurança e isolamento social impostos pela necessidade de controlar a pandemia da covid19. Já em relação a distribuição dos gastos por conta orçamentária, tem-se 66% com Pessoal e Encargos e
27% com Uso de Bens e Serviços, com maior participação.
Registra-se ainda nesta análise o percentual de 19% de participação do programa Administração em
relação em relação às Receitas Correntes e 53% das despesas com Pessoal Encargos em relação às
Receitas Correntes.

Relatório de Gestão 2020

94

Sesc Amazonas

9.4.1. Principais contratos firmados
Quadro 47: Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato/
ano

AM-2020CS-006

AM-2020CS-004

AM-2020CS-018

AM-2020CS-011

Objeto
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviço de
vigilância armada ao
Sesc/AM, pelo período de
12 meses
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviço de
agente de portaria para
atender ao Sesc/AM, pelo
período de 12 meses
Elaboração de projetos
de combate ao incêndio
para atender a unidade
Sesc
Ler
em
Parintins/AM
Contratação
de
engenheiro naval para
acompanhamento
dos
serviços da embarcação
Sesc,
verificação
e
resolução dos problemas,
respostas
técnicas,
emissão de documentos,
relatórios, checklist e
acompanhamento junto
ao estaleiro, elaboração
de relatórios iniciais e
finais

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Mod.
Data da
Razão Social
CNPJ/ CPF
Sit.
Licitação
contratação
Tawrus
Segurança
Vigilância
LTDA

Elem.
despesa

Valor total

09.406.386/000100

Pregão

03/02/2020

Ativo

Ordinária

R$
1.755.942,24

Autentica
Monitoramento
de
Sistema
Eletrônico
LTDA.

09.561.250/000175

Pregão

03/02/2020

Ativo

Ordinária

R$ 368.459,52

JHV
Engenharia e
Construções
LTDA

12.282.365/000135

Dispensa de
licitação

23/03/2020

Encerrado

Ordinária

306.943.962-49

Dispensa de
licitação

21/01/2020

Encerrado

Ordinária

Marilene
Gamboa
Braga
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Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

Sesc Amazonas

R$ 15.675,00

R$ 9.400,00

AM-2020CS-002

AM-2020CS-007

AM-2020CS-003

AM-2020CS-012

AM-2020CS-009

Elaboração de projetos
complementares
para
atender o campo de
futebol da unidade do
balneário do Sesc em
Manaus/AM
Manutenção preventiva e
corretiva,
com
fornecimento e reposição
de peças, para atender o
elevador instalado na
academia situada no
balneário do serviço
social do comércio –
Sesc,
departamento
regional do amazonas
Contratação de suporte,
atualização
e
manutenção do sistema
giz
Contratação de empresa
para o fornecimento de
software
de
backup
composto por: software,
garantia,
treinamento,
serviço
de
réplica,
manutenção e suporte
necessários
Contratação De Empresa
Para
Execução
De
Serviço
Pintura
Da
Unidade I - Escola De
Ensino
Infantil
E
Fundamental I E Pintura
Da Unidade II - Escola De
Ensino
Médio
E
Fundamental
II
Na
Unidade
Do
Sesc

JHV
Engenharia e
Construções
LTDA

12.282.365/000135

Dispensa de
licitação

18/02/2020

Encerrado

Ordinária

R$ 47.000,00

Elevadores
brasil LTDAEPP

10.602.740/000151

Dispensa de
licitação

03/02/2020

Ativo

Ordinária

R$ 6.600,00

Softwares de
gestão LTDA

08.173.813/000195

Inexigibilidade

03/02/2020

Ativo

Ordinária

R$ 58.258,00

Brasoftware
Informática
LTDA

57.142.978/000105

Pregão

17/03/2020

Ativo

Ordinária

R$ 110.000,00

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica
MD de C de
Almeida-EPP
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26.885.173/000128

Convite
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03/02/2020

Encerrado

Ordinária

Sesc Amazonas

R$ 148.800,97

AM-2020CS-019

AM-2020CS-014

AM-2020CS-015

AM-2020CS-016

Balneário,
Em
Manaus/AM
Serviços de publicação,
em jornal diário de
grande
circulação
local/regional, em espaço
específico de publicação
de editais e anúncios
oficiais e institucionais,
de materiais de interesse
do Sesc/DR/AM, tais
como avisos de licitação,
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
comunicação de dados,
para conexão da rede à
internet, por meio de link
dedicado pelo período de
12 (doze) meses, para
atendimento à unidade
do Sesc amazonas em
Coari
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
comunicação de dados,
para conexão da rede à
internet, por meio de link
dedicado pelo período de
12 (doze) meses, para
atendimento à unidade
do Sesc
Contratação de empresa
especializada
para
prestação de serviços de
comunicação de dados,
para conexão da rede à
internet, por meio de link

New Screen
Publicidade
LTDA

25.258.564/000150

Convite

08/06/2020

Ativo

Ordinária

R$ 66.708,00

Veloso
Net
Serviços
de
Comunicação
Multimídia
Eireli

17.654.767/000137

Pregão

08/06/2020

Ativo

Ordinária

R$ 18.708,00

Logic
pro
Serviços
de
Tecnologia da
Informação
LTDA

18.422.603/000147

Pregão

08/06/2020

Ativo

Ordinária

R$ 12.000,00

Sidi Serviços
de
Comunicação
LTDA

18.422.603/000147

Pregão

08/06/2020

Ativo

Ordinária

R$ 19.200,00
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AM-2020CO-001

AM-2020CS-020

AM-2020CF-001

AM-2020CS-022

AM-2020CS-021

dedicado pelo período de
12 (doze) meses, para
atendimento à unidade
do Sesc
Contratação de empresa
de construção civil para
construção
do
muro
patrimonial da academia
do
Sesc
em
Manacapuru/AM
Contratação de empresa
especializada
para
desenvolvimento
e
gerenciamento do 35º
festival literário do Sesc
AM 2020 com serviços de
filmagem,
produção
audiovisual, criação de
identidade visual, edição
profissional,
Contratação de empresa
especializada
em
fornecimento de gás
liquefeito de petróleo –
GLP, com equipamentos
em regime de comodato,
incluindo fornecimento de
material, central de gás
com
montagem,
desmontagem
e
instalação
Prestação de serviços de
concessão e recuperação
de crédito do banco de
dados do SPC-brasil
Prestação de serviços,
por demanda, de coleta
seletiva do lixo hospitalar
nas
clínicas

RP da Silva
Edificações

05.734.025/000132

Convite

01/10/2020

Encerrado

Ordinária

R$ 259.458,44

7
Comunicação
e
Serviços
Empresariais
LTDA

10.29.661/000151

Pregão

15/09/2020

Encerrado

Ordinária

R$ 119.400,00

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

Sociedade
Fogás LTDA

04.563.672/000166

Pregão

09/09/2020

Ativo

Ordinária

Cdlm - Clube
de
Diretores
Lojistas
de
Manaus

04.379.426/000159

Inexigibilidade

29/09/2020

Ativo

Ordinária

R$ 6.863,20

A da Silva
Leite & Cia
LTDA EPP

01.330.827/000126

Dispensa de
licitação

23/09/2020

Encerrado

Ordinária

R$ 6.258,30
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R$ 180.720,00

odontológicas do centro e
balneário do Sesc/AM
AM-2020CF-002

Fornecimento de pães
diversos, para atender o
Sesc/AM

Brother’s
Indústria
Alimentos
LTDA

de

34.579.060/000122

Dispensa de
licitação

25/09/2020

Ativo

Ordinária

R$ 22.895,49

AM-2020CO-002

Prestação de serviços de
impermeabilização
de
caixa
d´água
com
capacidade de 8.000
litros,
localizada
na
unidade Sesc Educação

RP da Silva
Edificações

05.734.025/000132

Dispensa de
licitação

16/10/2020

Encerrado

Ordinária

R$ 5.000,00

AM-2020CS-023

Serviços de lavanderia

Fio de Agua
lavanderia
Tecnica LTDA

05.792.173/000103

Pregão

10/11/2020

Ativo

Ordinária

R$ 12.717,00

Nunes
e
Oliveira Com.
de Mat. e Serv.
Eletr. LTDA

20.953.111/000120

Dispensa de
licitação

16/11/2020

Encerrado

Ordinária

R$ 40.816,48

Ganesh
Tecnology
Com. e Serv.
de Inf. LTDA

08.363.630/000169

Dispensa de
licitação

19/11/2020

Ativo

Ordinária

R$ 10.879,20

Akto
Tecnologia
Eireli

–

07.760.064/000130

Dispensa de
licitação

24/11/2020

Ativo

Ordinária

VD da Silva –
Coleta
de
Resíduos-ME

18.803.244/000178

Pregão

27/11/2020

Ativo

Ordinária

AM-2020CO-003

AM-2020CS-024

AM-2020CS-025

AM-2020CS-026

Contratação De Empresa
De Construção Civil Para
Recuperação De Trecho
Do Muro Patrimonial Da
Unidade Sesc Balneário,
Em Manaus/AM
Contratação de serviço
de consultoria remota a
hardwares e softwares de
segurança palo alto pelo
período de 12 meses
Prestação de serviço de
acesso à internet na
velocidade de 120mbps,
por meio de link dedicado
com ip público incluindo o
circuito
de
dados
(porta/acesso), roteador,
serviço de instalação e
manutenção, serviços de
gerência de
Contratação de empresa
especializada
na
prestação de serviços,
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Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

Sesc Amazonas

R$ 11.560,00

R$ 15.000,00

AM-2020CS-027

AM-2020CS-028

por demanda, de coleta
seletiva de lixo hospitalar
das
clínicas
odontológicas do regional
do Sesc/AM, pelo período
de 12 meses
Serviço de assessoria e
responsabilidade técnica,
com
emissão
de
anotação
de
responsabilidade técnica
(art.),
junto
à
concessionária
de
energia elétrica local com
a entrega de relatório no
final do desligamento
concluído
Contratação de empresa
para prestação de serviço
de marina, incluindo
serviços de vigilância
para a embarcação José
da Silva Azevedo

Arv
Instalações
Elétricas Eireli

36.550.455/000128

Dispensa de
licitação

17/12/2020

Ativo

Ordinária

R$ 3.500,00

JBF Serviços
Náuticos LTDA

07.355.785/000164

Dispensa de
licitação

17/12/2020

Ativo

Ordinária

R$ 2.617,00

Total
Fonte: Sistema de Gestão de Contratos, 2020.
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Quadro 48: Contratos que houve pagamento no exercício a que se refere à prestação de contas
Contrato
/ ano

Objeto

AM2014-CS015

Contrato de serviços de postagem e
afins para atender o gabinete executivo
do Sesc/AM pelo período de 12 (doze)
meses

AM2015-CS030

Contrato para a prestação de serviços
generalistas de advocacia, destinadas
ao
atendimento
de
situações
excepcionais

AM2016-CS005

Serviço de monitoração radiológica com
fornecimento de dosimetria certificados
pela comissão nacional de energia
nuclear

AM2016-CS012
AM2016-CS013

Prestação de serviços de emissão de
laudos e exames de citopatologia e
fornecimento de kits para coleta de
citopatológicos
Manutenção preventiva e corretiva com
reposição parcial de peças originais dos
equipamentos de refrigeração do Sesc
Maués

AM2016-CS019

Prestação de serviços de rastreamento
de veículos

AM2016-CS023

Manutenção preventiva e corretiva de
central telefônica, com reposição de
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Razão
Social
Empresa
brasileira de
correios e
telégrafos
Asjur
Higino,
Sordi,
Souza,
Toledano e
Advogados
Associados
Pro-rad
Consultores
em
Radioproteç
ão
S/S
LTDA
Laboratório
Santos
e
Vidal LTDA
Leão
Transporte
Rodoviário
LTDA ME
Amazonlink
Monitorame
nto
e
Rastreame
nto
de
Veículo
Eridata
Comercio

CNPJ/ CPF

Mod.
Licitação

Data da
contrataçã
o

Sit.

Nat.

34.028.316/
0003-75

Dispensa
de licitação

04/08/2014

Ativo

Ordinária

Elem.
despesa

Valor total

R$ 36.000,00

Ativo
34.513622/0
001-35

Convite

17/12/2015

Ordinária

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 60.000,00

Ativo
87.389.086/
0001-74

Convite

09/04/2016

Ordinária

R$ 1.384,00

Ordinária

R$
171.924,48

Ativo
01.049.783/
0001-60

Convite

04/04/2016
Ativo

16.904.152/
0001-59

Convite

20/04/2016

Ordinária
Ativo

13.198.001/
0001-34

Dispensa
de licitação

01/06/2016

15.816.937/
0001-07

Convite

01/06/2016
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Ordinária

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 7.280,00

R$ 15.840,00

Ativo
Ordinária

Sesc Amazonas

R$ 67.316,64

AM2016-CS030

AM2016-CS031

peças para atender as unidades do
Sesc/AM
Manutenção preventiva e corretiva nos
elevadores da marca/modelo sur do
prédio da administração da sede (Sesc
Centro) e do Sesc Restauração, no
município de Manacapuru, com
reposição de peças.
Locação
dos
equipamentos
de
impressão
incluindo
manutenção
preventiva
e
corretiva
com
a
substituição de peças e suprimentos,
sistema
de
gerenciamento
e
contabilização de impressões e cópias

AM2016-CS034

Serviço de dedetização, desratização e
desculpinização nas unidades do
Sesc/AM e Senac/AM

AM2017-MT002
AM2017-CS001

Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de refrigeração da
unidade de Manacapuru

AM2017-CS008

AM2017-CS010
AM2017-CS012

Gerenciamento de abastecimento com
utilização de cartões micro processados
Prestação de serviços de mensageria
motorizada e transporte de refeição
acondicionadas
em
bagageiro
apropriado (motoboy) para atender o
Sesc/AM, firmado entre o Sesc/AM e
Jairson Viana Baia
Elaboração e adequação dos projetos
de combate a incêndio e pânico das
unidades: escola ensino fundamental e
médio, escola ensino infantil, centro de
atividades (centro) e administração
regional
Prestação de serviço de operação e
manutenção preventiva e corretiva de
Relatório de Gestão 2020

de Mat Elet.
LTDA
Ativo
Elevadores
brasil LTDA

10.602.740/
0001-51

Pregão

01/07/2016

Ordinária

R$ 50.400,00

Ordinária

R$
275.000,00

Ordinária

R$ 73.269,56

Ordinária

R$ 40.320,00

Ordinária

R$
215.000,00

Ordinária

R$ 38.504,40

Ativo
Amazonas
copiadoras
LTDA.
E
D
K
comercial e
serviços
LTDA - EPP
J
P
L
Sampaio
Eireli
Ticket
Soluções
HDFGT S.A

01.657.353/
0001-21

Pregão

01/09/2016

Ativo
04.177.635/
0001-10

Pregão

04/11/2016

02.655.402/
0002-30

Convite

02/01/2017

03.506.307/
0001-57

Pregão

13/03/2017

Ativo

Ativo

Ativo
Jairson
Viana BaiaMEI

26.833.684/
0001-04

Pregão

24/05/2017

Ativo
Protesul
Monitorame
nto Eireli ME

18.515.308/
0001-35

Convite

27/06/2017

HVAC
Engenharia
e Serviços

12.922.786/
0001-83

Pregão

03/07/2017
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Ordinária

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$
217.000,00

Ativo
Ordinária

Sesc Amazonas

R$ 97.983,60

sistema de
industrial

refrigeração

e

chiller

AM2017-CS014

Contrato de manutenção preventiva e
corretiva com reposição de peças dos
equipamentos de refrigeração do Sesc
e Senac de Parintins

AM2017-CS017

Serviços de limpeza, desinfecção e
desincrustação
do
sistema
de
abastecimento de água

AM2017-CS016

Serviço de limpeza, desinfecção e
desincrustação
do
sistema
de
armazenamento e distribuição de água

AM2017-CS028

Prestação de serviço de comunicação
de dados, para conexão da rede à
internet, por meio de link dedicado, para
atender as unidades Sesc do interior

AM2018-CF002
AM2018-CS002
AM2018-CS005
AM2018-CF003

de
Instalação
de Maq. e
Eqp. LTDA
N da C brIto
Refrigeraçã
o - ME

Fornecimento de refeição para atender
os vigias das unidades do Sesc de
Itacoatiara
Contratação de instituição inscrita no
cadastro nacional de aprendizagem
para
capacitar
e
acompanhar
aprendizes inscritos em programa de
aprendizagem profissional voltado para
a formação técnico-profissional

Quimitec
Tecnologia
Química
LTDA
Fabiteck
Saneament
o LTDA
R L com.
Manut.
Repres. de
Elet.
Eletrônico
LTDA.
Joelma M R
da Silva ME
Serviço
Nacional de
Aprendizag
em
ComercialSenac

Contratação de telefonia
e dados
móveis para o Sesc e Senac
Fornecimento de gás
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Ativo
09.157.080/
0001-68

Convite

02/06/2017

Ordinária

R$ 15.444,00

Ordinária

R$
215.200,06

Ordinária

R$ 1.560,00

Ordinária

R$ 28.080,00

Ordinária

R$ 4.900,00

Ordinária

R$ 1.800,00

Ativo
34.507.590/
0001-65

Pregão

21/08/2017

05.503.214/
0001-02

Pregão

21/08/2017

Ativo

Ativo
08.475.552/
0001-68

Pregão

02/01/2018

17.281.302/
0001-88

Dispensa
de licitação

16/04/2018

Ativo

Ativo
03.965.450/
0001-07

Dispensa
de licitação

04/04/2018

Telefônica
Brasil S.A

02.558.157/
0001-62

Dispensa
de licitação

01/03/2018

Júlio Cesar
Melo
da
Costa

06.196.580/
0001-10

Dispensa
de licitação

12/07/2018
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Ativo
Ordinária
Ativo
Ordinária

Sesc Amazonas

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 21.024,00

R$ 5.885,00

AM2018-CS011

Contratação de entidade fornecedora
do curso de auxiliar administrativo,
inscrita no cadastro nacional de
aprendizagem, para capacitar e
acompanhar jovens aprendizes para
atender ao Sesc Regional do Amazonas

AM2018-CS015

Elaboração
de
projetos
complementares para atender o hotel
do Sesc no município de Manacapuru

AM2018-CS016
AM2018CO-009

AM2018-CS023

Contratação de empresa especializada
em manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos odontológicos, para
atender o Sesc Amazonas
Contratação de empresa de construção
civil para a reforma geral na unidade do
Sesc Ler no município de Coari, estado
do Amazonas
Prestação de serviços de telefonia
móvel pessoal (smp), incluindo um
sistema
informatizado
de
gerenciamento on-line que permita a
visualização e gerenciamento de todas
as linhas móveis contratadas e faturas
do plano corporativo, além da cessão,
em regime de comodato, de aparelhos
telefônicos
móveis,
smartphones,
tablets e modens, que atenda
cumulativamente com tarifa zero entre
grupo e entre Sesc e Senac, com
faturas separadas e portabilidade dos
atuais números utilizados pelo Sesc/AM
e Senac/AM, assim como a transmissão
de dados para acesso à internet,
incluindo todo o suporte técnico
eventualmente necessário para estes
serviços
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Serviço
Nacional de
Aprendizag
em
ComercialSenac
Tecpro
Projetos e
Construçõe
s
LTDAEPP
Norte minas
serviços
hospitalares
LTDA

Ativo
03.965.450/
0001-07

Dispensa
de licitação

06/08/2018

03.342.224/
0001-70

Convite

21/09/2018

13.312.341/
0001-44

Pregão

V.
V.
Construçõe
s LTDA

05.519.350/
0001-82

Claro S/A

40.432.544/
0001-47
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Ordinária

R$ 18.000,00

Ativo

Ordinária

R$
131.878,86

26/09/2018

Ativo

Ordinária

R$ 69.743,28

Concorrên
cia

14/11/2018

Ativo

Ordinária

R$
2.179.120,46

Pregão

30/01/2019

Ativo

Ordinária

R$
101.723,40

Sesc Amazonas

AM2018CO-010

Execução da construção civil do centro
cultural do Sesc/AM localizado no
município de Itacoatiara - AM

Mada
Construçõe
s Civis e
Comércio
de Materiais
de
Construçõe
s
LTDAEPP

AM2018-CS021

Contratação de empresa especializada
para fornecimento de link de internet
dedicada com velocidade de 50 mbps,
para prestação de serviço de acesso ip
permanente, dedicado e exclusivo,
entre computador

Sidi
Serviços de
Comunicaç
ão LTDA

AM2018-CS024

Contrato de prestação de serviços de
marina, de guarda, vigilância e
conservação da lancha do Sesc

AM2019-CS004

Implantação e solução do módulo de
sistema público de escrituração digital
efd-reinf para atender as demandas da
seção de contabilidade do Sesc/AM
junto a receita federal

AM2019-CS001
AM2019-CS003
AM2019-CS005
AM2019-CS006

Prestação de serviços de prótese
dentária ortodontia para atender o
Sesc/AM pelo período de 12 meses
Responsabilidade técnica, para atender
a unidade móvel Sesc saúde da mulher
pelo período de 12 meses
Fornecimento de refeições para atender
as demandas do Sesc Ler Maués
Prestação de serviço de elaboração de
recorte
(clipping)
eletrônico
de
intimações
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JBF
Serviços
Náuticos
LTDA.
Compliance
Solucoes
em
Tecnologia
e Servicos
LTDA
Jose Maria
Figueiredo
Tavares
Teixeira
Laboratório
Clínico Ltda
Simone
Maia
Afonso - ME
Fernanda F
Pontin

12.678.457/
0001-39

Concorrên
cia

13/11/2018

Ativo

Ordinária

R$
6.136.767,86

26.605.545/
0001-15

Pregão

26/11/2018

Ativo

Ordinária

R$ 42.000,00

07.355.785/
0001-64

Dispensa
de licitação

20/12/2018

Finaliza
do

Ordinária

20.319.833/
0001-27

Dispensa
de licitação

10/06/2019

Ativo

Ordinária

R$ 16.080,00

03.104.606/
00001-65

Convite

21/03/2019

Ativo

Ordinária

R$
116.860,00

05.537.796/
0001-30

Dispensa
de licitação

20/03/2019

Ativo

Ordinária

R$ 20.240,00

03.667.332/
0001-12

Dispensa
de licitação

13/05/2019

Finaliza
do

Ordinária

R$ 5.850,00

10.277.241/
0001-36

Dispensa
de licitação

06/05/2019

Ativo

Ordinária

R$ 1.320,00
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Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 31.404,00

AM2019-CS008

Contratação de empresa consolidadora
ou operadora de viagens e turismo para
atender cotação reserva e fornecimento
de passagens áreas e hospedagens
nacionais e internacionais do Sesc Am

Propag
Turismo
LTDA

13.353.495/
0001-84

Pregão

25/06/2019

AM2019-CS007

Prestação de serviços de manutenção
de licenças de software

Totvs S.A

53.113.791/
0001-22

Inexigibilid
ade

09/05/2019

AM2019-CS013

AM2019-CF001

AM2019-CS016

AM2019-CS017

AM2019-CF002
AM2019CO-003

Prestação
de
serviços
técnicos
especializados de engenharia para
acompanhamento e fiscalização da
obra do Sesc/AM, no município de
Itacoatiara
Fornecimento de salgados diversos
congelados (lanche e coquetel) para
atender às lanchonetes e restaurante
do Sesc/AM, pelo período de 12 (doze)
meses
Contratação de empresa especializada
para fornecimento de serviços de
enlace de rede ponto a ponto dedicado
via fibra óptica com velocidade total de
50 mbps para interligação das unidades
do Sesc/AM
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
comunicação de dados, para conexão
da rede à internet, por meio de link
dedicado pelo período de 12 (doze)
meses, para atendimento à unidade
Sesc Ler Tefé
Contratação
de
empresa
para
fornecimento de pães diversos, para
atender a unidade do Sesc no município
de Tefé pelo período de 12 (doze)
meses
Contratação de empresa de engenharia
para
elaboração
de
projetos
complementares
executivos
para
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Ativo

Ordinária

R$
1.007.000,00

Ordinária

R$ 33.510,00

Ordinária

R$
108.279,04

Ordinária

R$ 31.248,00

Ativo

Ativo
Isaias
Barboza da
Silva

187.139.122
-97

Convite

18/09/2019

Ativo
M. Sano e
Cia LTDA

03.267.327/
0001-83

Pregão

30/09/2019

Ativo
Sidi
Serviços de
Comunicaç
ão Ltda-Me
Veloso Net
Serviços de
Comunicaç
ão
Multimídia
Eireli

26.605.545/
0001-15

Pregão

14/10/2019

Ordinária

Ativo
17.654.767/
0001-37

Convite

01/11/2019

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 15.600,00

Ordinária

R$ 21.650,00

Ordinária

R$ 1.373,75

Ordinária

R$
354.824,47

Ativo
VSA
Monteiro
EPP

25.344.212/
0001-17

Dispensa
de licitação

25/11/2019

J. H. V.
Engenharia
e

12.282.365/
0001-35

Convite

06/01/2020
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AM2019-CF004
AM2020-CS006

AM2020-CS004

construção do centro ecológico de lazer
do Sesc em Manacapuru/AM
Contratação
de
empresa
para
fornecimento de pães diversos, para
atender a unidade do Sesc no município
de Itacoatiara pelo período de 12 (doze)
meses
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de vigilância
armada ao Sesc/AM, pelo período de 12
meses
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de agente de
portaria para atender ao Sesc/AM, pelo
período de 12 meses

AM2020-CS018

Elaboração de projetos de combate à
incêndio para atender a unidade Sesc
Ler em Parintins/AM

AM2020-CS011

Contratação de engenheiro naval para
acompanhamento dos serviços da
embarcação Sesc, verificação e
resolução dos problemas, respostas
técnicas, emissão de documentos,
relatórios, checklist e acompanhamento
junto ao estaleiro, elaboração de
relatórios iniciais e finais

AM2020-CS002

Elaboração
de
projetos
complementares para atender o campo
de futebol da unidade do balneário do
Sesc em Manaus/AM

AM2020-CS007

Manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento e reposição de peças,
para atender o elevador instalado na
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Construção
LTDA - ME
Mercadinho
Irmãos
Franco
LTDA
Tawrus
Segurança
e Vigilância
LTDA
Autentica
Monitorame
nto
de
Sistema
Eletrônico
LTDA.
J. H. V.
ENGENHA
RIA
E
CONSTRU
ÇÃO LTDA
- ME

Ativo
09.008.600/
0001-70

Dispensa
de licitação

13/01/2020

Ordinária

R$ 1.680,00

Ordinária

R$
1.755.942,24

Ordinária

R$
368.459,52

Ordinária

R$ 15.675,00

Ativo
09.406.386/
0001-00

Pregão

03/02/2020
Ativo

09.561.250/
0001-75

Pregão

03/02/2020

Ativo
12.282.365/
0001-35

Dispensa
de licitação

23/03/2020

Ativo
Marilene
Gamboa
Braga

J. H. V.
Engenharia
e
Construção
LTDA - ME
Elevadores
Brasil
LTDA-EPP

306.943.962
-49

Dispensa
de licitação

21/01/2020

Ordinária

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 11.280,00

Ativo
12.282.365/
0001-35

Dispensa
de licitação

18/02/2020

10.602.740/
0001-51

Dispensa
de licitação

03/02/2020
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R$ 47.000,00

Ordinária

R$ 6.600,00

Ativo
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academia situada no balneário do
serviço social do comércio – Sesc,
departamento regional do amazonas
AM2020-CS003
AM2020-CS012

AM2020-CS009

AM2020-CS014

AM2020-CS015

AM2020-CS016

Contratação de suporte, atualização e
manutenção do sistema giz
Contratação de empresa para o
fornecimento de software de backup
composto por: software, garantia,
treinamento,
serviço
de
réplica,
manutenção e suporte necessários
Contratação de empresa para execução
de serviço pintura da unidade i - escola
de ensino infantil e fundamental I e
pintura da unidade II - escola de ensino
médio e fundamental II na unidade do
Sesc balneário, em Manaus/AM
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
comunicação de dados, para conexão
da rede à internet, por meio de link
dedicado pelo período de 12 (doze)
meses, para atendimento à unidade do
Sesc Amazonas em Coari
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
comunicação de dados, para conexão
da rede à internet, por meio de link
dedicado pelo período de 12 (doze)
meses, para atendimento à unidade do
Sesc Amazonas em
Presidente
Figueiredo
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
comunicação de dados, para conexão
da rede à internet, por meio de link
dedicado pelo período de 12 (doze)
meses, para atendimento à unidade do
Sesc Amazonas em Manacapuru
Relatório de Gestão 2020

Softwares
de Gestão
LTDA

08.173.813/
0001-95

Inexigibilid
ade

Ativo
03/02/2020

Ordinária

R$ 58.258,00

Ordinária

R$
110.000,00

Ordinária

R$
148.800,97

Ordinária

R$ 18.708,00

Ativo
Brasoftware
Informática
LTDA

57.142.978/
0001-05

Pregão

17/03/2020

Ativo
M D de C de
AlmeidaEPP

Veloso Net
Serviços de
Comunicaç
ão
Multimidia
Eireli

26.885.173/
0001-28

Convite

03/02/2020

Ativo
17.654.767/
0001-37

Pregão

08/06/2020

Ativo
Logic
pro
Serviços de
Tecnologia
da
Informação
LTDA

18.422.603/
0001-47

Pregão

08/06/2020

Ordinária

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 12.000,00

Ativo
Sidi
Serviços de
Comunicaç
ão LTDA

18.422.603/
0001-47
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08/06/2020

Ordinária
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R$ 20.700,00

AM2020CO-001

AM2020-CS020

AM2020-CF001

AM2020-CS021

Contratação de empresa de construção
civil para construção do muro
patrimonial da academia do Sesc em
Manacapuru/Am
Contratação de empresa especializada
para desenvolvimento e gerenciamento
do 35º festival literário do Sesc AM 2020
com serviços de filmagem, produção
audiovisual, criação de identidade
visual, edição
Contratação de empresa especializada
em fornecimento de gás liquefeito de
petróleo -glp, com equipamentos em
regime
de
comodato,
incluindo
fornecimento de material, central de gás
com montagem, desmontagem e
instalação no local, pelo período de 12
(doze) meses, de acordo com as
necessidades do Sesc/AM
Prestação de serviços, por demanda,
de coleta seletiva do lixo hospitalar nas
clínicas odontológicas do centro e
balneário do Sesc/AM

Ativo
R P da Silva
Edificações

05.734.025/
0001-32

Convite

Ordinária

R$
259.458,44

Ordinária

R$
134.400,00

Ativo

7
Comunicaç
ão
e
Serviços
Empresariai
s LTDA

10.29.661/0
001-51

Pregão

15/09/2020

Sociedade
Fogás
LTDA

04.563.672/
0001-66

Pregão

09/09/2020

Ativo

Ordinária

R$
180.720,00

A. da Silva
Leite & Cia
LTDA - EPP

01.330.827/
0001-26

Dispensa
de licitação

23/09/2020

Finaliza
do

Ordinária

R$ 6.258,30

Brother´s
Industria de
Alimentos
LTDA

34.579.060/
0001-22

Dispensa
de licitação

Ordinária

R$ 22.895,49

Ativo

AM2020-CF002

Contratação
de
empresa
para
fornecimento de pães diversos, para
atender o Sesc/AM

AM2020CO-002

Prestação
de
serviços
de
impermeabilização de caixa d´água
com capacidade de 8.000 litros,
localizada na unidade Sesc educação

RP da Silva
Edificações

05.734.025/
0001-32

AM2020-CS023

Serviços de lavanderia

Fio de agua
lavanderia
Técnica
LTDA

05.792.173/
0001-03

Pregão

AM2020CO-003

Contratação de empresa de construção
civil para recuperação de trecho do
muro patrimonial da unidade Sesc
Balneário, em Manaus/AM

Nunes
e
Oliveira
com.
de

20.953.111/
0001-20

Dispensa
de licitação
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01/10/2020

25/09/2020
Ativo

Dispensa
de licitação

01/10/2020

Ordinária
Ativo

10/11/2020

Serviços
de
Terceiros
– Pessoa
Jurídica

R$ 5.000,00

Ordinária

R$ 12.717,00

Ordinária

R$ 40.816,48

Ativo
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AM2020-CS024

AM2020-CS025

AM2020-CS026

AM2020-CS027

AM2020-CS028

Contratação de serviço de consultoria
remota a hardwares e softwares de
segurança palo alto pelo período de 12
meses
Prestação De Serviço De Acesso À
Internet Na Velocidade De 120mbps,
Por Meio De Link Dedicado Com Ip
Público Incluindo O Circuito De Dados
(Porta/Acesso), Roteador, Serviço De
Instalação E Manutenção, Serviços De
Gerência De Serviço Pró-Ativa E
Segurança Gerenciada Pelo Período
De
04
(Quatro)
Meses,
Para
Atendimento Ao Sesc/AM
Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços, por demanda,
de coleta seletiva de lixo hospitalar das
clínicas odontológicas do regional do
Sesc/AM, pelo período de 12 meses
Contratação de empresa para serviço
de assessoria e responsabilidade
técnica, com emissão de anotação de
responsabilidade técnica (art.), junto à
concessionária de energia elétrica local
com a entrega de relatório no final do
desligamento concluído
Contratação
de
empresa
para
prestação de serviço de marina,
incluindo serviços de vigilância para a
embarcação José da Silva Azevedo

Mat. e Serv.
Eletr. LTDA
Ganesh
Tecnology
Com.
e
Serv.de Inf.
LTDA

Ativo
08.363.630/
0001-69

Dispensa
de licitação

19/11/2020

Ordinária

R$ 10.879,20

Ordinária

R$ 11.560,00

Ordinária

R$ 15.000,00

Ativo

Akto
Tecnologia
- Eireli

VD da siLva
– Coleta de
ResíduosME

07.760.064/
0001-30

Dispensa
de licitação

24/11/2020

Ativo
18.803.244/
0001-78

Pregão

27/11/2020

Ativo
Arv.
Instalações
Elétricas
Eireli

36.550.455/
0001-28

Dispensa
de licitação

17/12/2020

JBF
Serviços
Náuticos
LTDA

07.355.785/
0001-64

Dispensa
de licitação

17/12/2020

Ordinária

R$ 3.500,00
Serviços
Terceiros
PJ

Ativo

Ordinária

R$ 2.617,00
R$15.386.51
4,50

Total
Fonte: Sistema de Gestão de Contratos, 2020
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9.4.2. Transferências, convênios e congêneres
9.4.2.1. Transferências para federações e confederações
Não houve transferências para federações e confederações para o exercício a que se refere à
prestação de contas

9.4.2.2. Convênios e congêneres
Não houve convênios e congêneres para o exercício a que se refere à prestação de contas

9.4.3. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão
de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
Tabela 19: Tratamento contábil da depreciação
Rubrica

2020

2019

Variação
(%)
6,87%
2,41%
0,00%

1.2.3.1.1 Equipamento e Mobiliário em Geral
1.2.3.1.2 Veículos
1.2.3.1.3 Bens Móveis diversos
Bens móveis pendentes de
1.2.3.1.4
classificação
Depreciação acumulada de Bens
1.2.3.1.9
Móveis
1.2.3.1
BENS MÓVEIS
1.2.3.2.1 Terrenos
1.2.3.2.2 Construção em curso
1.2.3.2.3 Edificações
Depreciação acumulada de Bens
1.2.3.2.9
Imóveis
1.2.3.2
BENS IMÓVEIS

R$
R$
R$

18.028.283,53 R$
6.633.333,99 R$
55.036,86 R$

16.869.376,89
6.477.333,99
55.036,86

R$

0,00 R$

0,00

0,00%

R$

-16.481.123,92 R$

-15.246.055,88

8,10%

R$
R$
R$
R$

8.235.530,46
88.467.773,00
9.623.744,78
115.168.106,85

R$
R$
R$
R$

8.155.691,86
1.040..839,01
21.320.378,72
108.600.577,47

0,98%
8399,66%
-54,86%
6,05%

R$

-4.443.933,10 R$

-65.316.651,90

-93,20%

R$

208.815.691,53 R$

65.645,143,30

218,10%

1.2.3
IMOBILIZADO
Fonte: Sistema de Gestão Financeira, 2020.

R$

217.051.221,99 R$

73.800.835,16

194,10%

As variações ocorridas no cenário do grupo de imóveis realizaram-se em função do
reconhecimento das avaliações dos Imóveis das unidades da Capital e dos Municípios do
Sesc/DR/Am para fins contábeis e com a determinação do valor de mercado e vida útil
remanescente através dos laudos técnicos, em cumprimento da determinação da Diretoria.
Bens Móveis
A prática contábil é aprovada por meio da resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros
efetuados em conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.
Os equipamentos e mobiliários em geral estão distribuídos nas categorias de equipamentos
de informática, móveis e utensílios, equipamentos e máquinas em geral, enquanto que os bens
móveis diversos representam as obras de artes do regional.
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O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação
acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, às seguintes taxas estabelecidas,
desconsiderando o valor residual.
Grupo de Bens

Vida Útil

Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Veículos
Edificações

10
10
5
5
25

Taxa
de
Depreciação
10%
10%
20%
20%
4%

a) Ajuste de Avaliação Patrimonial - no exercício de 2020, não houveram ajustes e/ou
mudanças nas estimativas em relação a valores residuais, vida útil econômica, método e
taxas utilizadas.
Bens Imóveis
Cumprindo com a determinação da Diretoria do Regional, no exercício de 2020, foi
realizado o reconhecimento das avaliações dos Imóveis das unidades da Capital e dos
Municípios do Sesc/DR/Am para fins contábeis e com a determinação do valor de mercado e
vida útil remanescente através dos laudos técnicos.
9.4.4. 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 Nacional ou Regionais,
e são operacionalizados da seguinte forma:
Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Unidades Operacionais
Nas Unidades Operacionais, os custos correntes indiretos para diversas Atividades
/Modalidades/ Realizações, deverão ser rateados do seguinte modo:
a) encontrar o coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização, por meio da
seguinte fórmula:
K1 = (cdu ÷ cdt), em que:
K1 = coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização da Unidade
Operacional;
cdu = total acumulado dos custos correntes diretos da Atividade/Modalidade/Realização
realizados na Unidade Operacional no período previsto/realizado;
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cdt
=
total
acumulado
Atividades/Modalidades/Realizações
previsto/realizado.

dos
custos
realizados na

correntes
Unidade

diretos
de
todas
as
Operacional no período

b) O coeficiente (K1) deverá ser multiplicado pelo valor das despesas administrativas
específicas da Unidade Operacional (exemplo: chefia, manutenção, vigilância, serviços gerais etc.),
encontrando-se o custo indireto que será adicionado ao custo direto de cada
Atividade/Modalidade/Realização.
Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Administrações Nacional ou Regionais
O custo total das Administrações Nacional ou Regionais deverá ser rateado do seguinte
modo:
a) encontrar o coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização, por meio da
seguinte fórmula:
K2 = (cdr ÷ cdg), em que:
K2 = coeficiente para rateio dos Departamentos Nacional ou Regionais;
cdr = somatório dos Custos Correntes Diretos da Atividade/Modalidade/Realização
realizados pela Unidade Operacional no período previsto/realizado;
cdg
=
somatório
dos
Custos
Correntes
Diretos
de
todas
as
Atividades/Modalidades/Realizações realizados pelas Administrações Nacional ou Regionais no
período previsto/realizado.
O coeficiente (K2) deverá ser multiplicado pelo total da despesa de administração das
Administrações Nacional ou Regionais (exemplo: Presidência, Conselho Regional, Direção
Regional, Divisão Administrativa, Divisões-fim e outros órgãos de apoio), encontrando-se o custo
indireto que será adicionado ao custo total de cada Atividade/Modalidade/Realização.
CUSTOS DE INVESTIMENTOS
Os custos de investimentos referem-se aos gastos com bens de capital. Estes custos
deverão ser incorporados aos custos das atividades beneficiadas pelo PCG, observando-se, a
Tabela de apropriação de investimentos (TAI – Anexo IV da Resolução Sesc Nº 1.166/2008).
Custos de Investimentos Diretos
Bens imóveis (edificações) em funcionamento até 31/12/2008 deverá ser calculado o
montante anual, observando a Planilha de Apropriação de Investimentos Imobiliários – PAI (Anexo
V).
Bens imóveis (edificações) adquiridos e/ou concluídos a partir de 2009
Os bens imóveis (edificações) adquiridos e/ou concluídos a partir de 2009 deverão ser classificados
– aplicando o percentual – de acordo com a TAI (Anexo IV da Resolução Sesc Nº 1.166/2008).
Custos de Investimentos Indiretos
Nas Unidades Operacionais
Nas Unidades Operacionais os custos de investimentos indiretos para diversas
Atividades/Modalidades/Realizações, deverão ser rateados do seguinte modo:
a) para se obter o valor anual que será apropriado como custo de investimentos indiretos, os bens
deverão ser classificados – aplicando o percentual – de acordo com a TAI (Anexo IV);
b) o valor anual encontrado na operação anterior deverá ser rateado entre as Atividades/
Modalidades/ Realizações, multiplicando-o pelo coeficiente K1.”.
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Custo Unitário das ações
O custo unitário de cada mensurador elegível, definido na correspondência circular nº
1178/2016, de 04/05/2016, na Atividade será o resultado da divisão do custo total pelo volume de
cada mensurador elegível gerado na Atividade/Modalidade/Realização.
Custo Total da Gratuidade
O custo total da gratuidade por mensurador elegível, definido na correspondência circular nº
1178/2016, de 04/05/2016, será o produto da multiplicação do custo unitário pelo volume de
mensurador elegível gerado na Atividade/Modalidade/Realização gratuita.
Custo Total do PCG
8.5.3.1 O total aplicado no PCG é o somatório do valor apurado para cada
Atividade/Modalidade/Realização.
8.5.3.2 O total aplicado na Gratuidade é o somatório do valor apurado para cada
Atividade/Modalidade/Realização, elegíveis a Gratuidade.

9.4.5. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas
explicativas
Demonstrativo contábil / notas explicativas
Demonstrações Financeiras 2020

Endereço para acesso
http://transparencia.dn.sesc.com.br/inicio

Considerações gerais:
Todos os quadros demonstrativos e notas explicativas aplicáveis ao Sesc AM estão
consolidadas no link Demonstrações Financeiras 2020.

9.4.6. Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo
com legislação específica
Demonstrativo contábil / notas explicativas
Demonstrações Financeiras 2020

Endereço para acesso
http://transparencia.dn.sesc.com.br/inicio

Considerações gerais:
Todos os quadros demonstrativos e notas explicativas aplicáveis ao Sesc AM estão
consolidadas no link Demonstrações Financeiras 2020.
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10. Apêndice
10.1. Quadros, tabelas e figuras complementares
Tópico aberto para apresentação de dados complementares que a entidade entender úteis
para compreensão e análise das informações do relatório.
Tabela 20: Indicadores de resultado
Indicador

Parâmetro de Avaliação
Entre 110% e 90% - Adequado
(Total das Despesas realizadas
Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% Percentual da Execução
no Programa / Total das
Atenção
Orçamentária no Programa
Despesas orçadas no Programa)
Maior que 119% e menor que 70% x 100
Inadequado
Entre 110% e 90% - Adequado
(Nº de ações realizadas no ano / Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% *Percentual de realização das
Nº de ações previstas no ano) x
Atenção
ações do Programa
100
Maior que 119% e menor que 70% Inadequado
[(Despesas Correntes do
Maior que 59% - Adequado
Programa – Receitas de Serviços
Nível de Subsídio no Programa
Entre 59% e 46% - Atenção
do Programa) / Despesas
Menor que 45% - Inadequado
Correntes do Programa] x 100
[Nº de inscrições de
Percentual de inscrição dos
trabalhadores do comércio de
trabalhadores do comércio de
Maior que 50% - Adequado
bens, serviços e turismo e seus
bens, serviços e turismo e seus
Entre 40% e 49% - Atenção
dependentes (beneficiários) nas
dependentes nas ações¹ do
Menor que 40% - Inadequado
ações / Total de inscritos nas
Programa
ações] x 100
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