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ANEXO III – RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 132/2019 TERMO 

DE PARCERIA 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul - 

SESCOOP/RS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 
10.510.590/0001-56, estabelecido na Rua Félix da Cunha nº 12, bairro Floresta, município de 

Porto Alegre/RS, CEP n° 90.570-000, representado neste ato por sua Diretoria Executiva, de 

agora em diante denominado simplesmente SESCOOP/RS e 

______________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________, neste ato 

representada por seu Presidente ou responsável legal, de agora em diante denominada 

simplesmente COOPERATIVA, têm entre si ajustado o presente Termo, que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 
Cláusula Primeira: O presente Termo de Parceria tem por objetivo a formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, com base na Resolução SESCOOP/RS n° 132/2019, para o 

fomento e execução de atividades descentralizadas de Formação Profissional e Promoção 
Social, com reciprocidade de interesses, diante da possibilidade de maximização dos trabalhos 

e de racionalização dos recursos. 

 
Parágrafo Único: Para fins de Eventos Descentralizadas de Formação Profissional, 

inclui-se nesse Termo de Parceria o regulamento pertinente às Bolsas de Estudo, 

disciplinado na Resolução SESCOOP/RS nº 134/2019. 

 
Cláusula Segunda: O presente Termo de Parceria tem validade durante o ano subsequente, 
abrangendo todos os Eventos Descentralizadas de Formação Profissional e Promoção Social. 

 
Cláusula Terceira: Considerando que a COOPERATIVA enviou ao SESCOOP/RS, no mês de 

setembro do ano vigente, o Planejamento que pretende realizar no ano subsequente, 

delimitando: 

 
• Data prevista para a realização dos eventos; 

• Público beneficiário; 

• Nº de turmas; 

• Nº de eventos; 

• Carga horária por evento/total; 

• Participações por evento/total; 

• Objetivo geral; 

• Valor detalhado dos eventos. 

 
Parágrafo Primeiro: Realizado e aprovado o Planejamento dos Eventos 
Descentralizados, esse poderá ser reformulado pelas partes em data definida pelo 

SESCOOP/RS. 



2 

 

 

 
 
 

Parágrafo Segundo: Todo Evento Descentralizado a ser proposto pela COOPERATIVA 

com o apoio do SESCOOP/RS deverá obrigatoriamente constar no Planejamento 

ajustado entre as partes, restando condicionado, ainda, à disposição orçamentária do 
SESCOOP/RS e ao devido detalhamento do evento. 

 
Cláusula Quarta: A COOPERATIVA, via ofício assinado pelo seu presidente ou responsável 

pelo ato, designará o Agente da Cooperativa, que ficará responsável por todos os ato s em 
nome da COOPERATIVA, tal como elaboração do planejamento, execução do evento, 

acompanhamento, prestação de contas e demais procedimentos formais exigidos. 

 
Parágrafo Primeiro: O Agente designado no caput desta cláusula deverá ser 

empregado devidamente registrado na COOPERATIVA signatária, sendo de 

responsabilidade desta todos os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários 

decorrentes desta relação de emprego, inclusive salários e gratificações, não existindo 

qualquer tipo de vínculo entre o Agente e o SESCOOP/RS. 

 
Parágrafo Segundo: A COOPERATIVA assume todos os riscos da relação empregatícia 

havida com o Agente, isentando o SESCOOP/RS de quaisquer obrigações legais e 

pecuniárias. 

 
Cláusula Quinta: A COOPERATIVA solicitará, de acordo com o Planejamento, por meio do 

sistema informatizado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a aprovação dos Planos 

de Eventos de Formação Profissional e Promoção Social, que serão submetidos à análise da 

área responsável do SESCOOP/RS. 

 
Cláusula Sexta: Para cada Plano de Eventos será aberto um processo específico, detalhando as 

especificações necessárias, nos termos dos artigos 20 e 38 da Resolução SESCOOP/RS n° 
132/2019 e/ou nos termos dos artigos 6°, 9° e 10º da Resolução SESCOOP/RS n° 134/2019. O 

Plano de Eventos será levado para apreciação do Comitê de Análise, que deliberará sobre a 
realização do evento, que somente será autorizado após a recomendação pelo referido 

Comitê e da competente autorização de despesa firmada pela Diretoria Executiva do 

SESCOOP/RS. 

 
Parágrafo Único: O Comitê de Análise poderá a seu critério, desde que tecnicamente 
motivado, recomendar ou não a aprovação do Plano de Eventos apresentado. Nos 

casos em que o Comitê não recomendar a aprovação do Plano de Eventos, a 

COOPERATIVA será comunicada, com a exposição dos motivos que levaram à não 
recomendação. 

Cláusula Sétima: A COOPERATIVA realizará os eventos, conforme Planos de Eventos 

devidamente aprovados pelo SESCOOP/RS, observando, inclusive, o número mínimo de 15 
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(quinze) participantes nos cursos e de 40 (quarenta) participantes nas palestras, conforme 
definido no artigo 20, parágrafo terceiro, da Resolução SESCOOP/RS n° 132/2019. 

 
Parágrafo Primeiro: Em casos excepcionais, devidamente justificados pela cooperativa 
e ratificados pela autoridade competente, o número de participantes poderá ser 

inferior ao estabelecido no caput desta cláusula. 

 
Parágrafo Segundo: Os eventos serão realizados preferencialmente em dias úteis, no 

período entre as 08:00h e 18:00h. A realização de eventos em datas e horários 

diversos estará condicionada à justificativa pela COOPERATIVA na formalização do 
Plano de Eventos. 

 
Parágrafo Terceiro: Os Eventos Descentralizados serão realizados, impreterivelmente, 
até o dia 30 de novembro do ano corrente. 

 
Parágrafo Quarto: Em atenção ao disposto no Regimento Interno do SESCOOP/RS, os 

Eventos Centralizados ou Descentralizados, ordinariamente, serão realizados no Estado 

do Rio Grande do Sul. Casos excepcionais serão tratados pela Diretoria Executiva do 
SESCOOP/RS. 

 

Cláusula Oitava: Havendo necessidade de alteração nas datas e/ou locais previstos no Plano 

de Eventos, a COOPERATIVA compromete-se a informar por escrito, com o mínimo de 5 
(cinco) dias úteis de antecedência, a nova programação, de forma que o SESCOOP/RS possa, a 

seu critério, reprogramar a realização do evento. 

 
Parágrafo Primeiro: Os pedidos de alteração e cancelamento de Plano de Eventos cuja 

realização já tenha sido aprovada deverão ser acompanhados de justificativa 

circunstanciada, cabendo ao SESCOOP/RS, a seu critério, decidir sobre o pedido. 

 
Parágrafo Segundo: A COOPERATIVA tem ciência e concorda que, em não cumprindo 
os prazos mínimos exigidos no caput e parágrafo primeiro desta cláusula, restará 

unicamente responsável pelas despesas do evento. 

 

Cláusula Nona: A participação pecuniária do SESCOOP/RS, para cada evento, em hipótese 

alguma será superior ao contido no Plano de Eventos devidamente aprovado, observando- se 

do mesmo modo, o percentual de participação disposto na Portaria SESCOOP/RS Nº 005/2019 

que define os parâmetros de participação do SESCOOP/RS em Eventos Descentralizados, bem 

como a contrapartida financeira da COOPERATIVA. 

 

Cláusula Nona: A participação pecuniária do SESCOOP/RS, para cada evento, em hipótese 

alguma será superior ao contido no Plano de Eventos devidamente aprovado, observando- se 
do mesmo modo, o percentual de participação disposto em portaria específica, que 
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define os parâmetros de participação do SESCOOP/RS em Eventos Descentralizados, bem 
como a contrapartida financeira da COOPERATIVA. (Redação dada pela Res. 164/2021) 

 
Parágrafo Único: Quaisquer despesas realizadas além das previstas, como aquelas 
não apresentadas dentro do prazo limite para a prestação de contas no ano do 

planejamento, correrão exclusivamente por conta da COOPERATIVA. 

 
Cláusula Décima: A COOPERATIVA apresentará cópia dos documentos fiscais comprovando a 

contrapartida prevista no caput do artigo 23 da Resolução SESCOOP/RS N° 132/2019 e na 

Portaria SESCOOP/RS Nº 005/2019, sendo o caso. 

 

Cláusula Décima: A COOPERATIVA apresentará cópia dos documentos fiscais comprovando a 

contrapartida prevista no caput do artigo 23 da Resolução SESCOOP/RS N° 132/2019 e na 

portaria específica, sendo o caso. (Redação dada pela Res. 164/2021) 

Cláusula Décima: A COOPERATIVA apresentará cópia dos documentos fiscais comprovando a 

contrapartida prevista em portaria específica, sendo o caso (Redação dada pela Resolução nº 

172/2022). 

Cláusula Décima Primeira: A COOPERATIVA deverá providenciar: 

I. Via original da lista de presença dos participantes do evento (uma lista para cada 

dia/turma), contendo, no mínimo, o nome do participante, CPF e assinatura; 

I. Lista de presença dos participantes do evento (uma lista para cada dia/turma), contendo, 

no mínimo, o nome do participante, CPF e assinatura, no caso de eventos presenciais 

(Redação dada pela Resolução nº 171/2022); 

II. No mínimo duas fotos que caracterizem a execução, por turma ou públicos diferentes, em 

que se evidencie a participação do SESCOOP/RS, através de banners ou outros materiais que 

contenham sua logomarca; 

II.Certificado de conclusão e frequência, mediante atestado fornecido pela empresa 

prestadora de serviços, assinado preferencialmente de forma digital, na hipótese de 
realização de eventos na modalidade de ensino à distância síncronos (Redação dada pela 

Resolução nº 171/2022); 

III. Relatório final, elaborado pela cooperativa com base nos dados obtidos nas fichas de 
inscrição e nas fichas de avaliação; 

III. No mínimo duas fotos, no caso de eventos presenciais, ou no mínimo duas capturas de 

tela, no caso de eventos na modalidade de ensino à distância síncronos, que caracterizem a 
execução, por turma ou públicos diferentes, onde se evidencie a participação do 

SESCOOP/RS, através de banners ou outros materiais que contenham sua logomarca 

(Redação dada pela Resolução nº 171/2022); 

IV. Cópia da nota fiscal e comprovante de pagamento da contrapartida realizada pela 

cooperativa, quando for o caso. 
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IV. Relatório final, elaborado pelo Agente da Cooperativa e assinado de forma digital válida, 
com informações relacionadas a execução do evento, considerando os dados obtidos nas 

fichas de inscrição e nas fichas de avaliação (Redação dada pela Resolução nº 171/2022); 

V. Cópia da nota fiscal e comprovante de pagamento da contrapartida realizada pela 
cooperativa, quando for o caso (Incluído pela Resolução nº 171/2022). 

Parágrafo Primeiro: As cooperativas deverão manter sob sua guarda as vias originais das 
fichas de avaliação pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo Primeiro: As cooperativas deverão manter sob sua guarda as vias originais das 

listas de presença e das fichas de avaliação pelo período de, no mínimo, 05 (cinco) anos, 
disponibilizando-as ao SESCOOP/RS sempre que solicitadas (Redação dada pela Resolução nº 

171/2022). 

 
Parágrafo Segundo:     A    COOPERATIVA deverá remeter ao SESCOOP/RS a 
documentação solicitada nessa cláusula, referente à prestação de contas, no prazo máximo de 

até 10 (dez) dias após o término do evento, caso contrário, tais despesas serão de 
responsabilidade exclusiva da COOPERATIVA. 

 
Parágrafo Terceiro: Nos termos do parágrafo segundo do artigo 42 da Resolução SESCOOP/RS 

N° 132/2019, a ausência superior a 20% (vinte por cento) dos participantes previstos, nos 
casos de Eventos Descentralizados, sem justificativa circunstanciada, acarreta para a 

COOPERATIVA a integral responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas relativas ao 

evento. 

 
Cláusula Décima Segunda: Para os Planos de Eventos regidos pela Resolução SESCOOP/RS Nº 

134/2019, a COOPERATIVA deverá providenciar: 

I. Comprovação de frequência, mediante atestado fornecido pela instituição de ensino 

superior, abrangendo o período de reembolso solicitado; 

II. Certificado de Conclusão de Curso; 

III. Cópia de documento comprobatório de pagamento das mensalidades do curso. 
 
Cláusula Décima Terceira: A COOPERATIVA responsabiliza-se pela idoneidade dos serviços e 

produtos que adquirir ou contratar, bem como pela segurança dos espaços físicos que utilizar 

para realização do evento, correndo por sua conta e risco quaisquer prejuízos deles 

decorrentes, inclusive com relação a terceiros, eximindo o SESCOOP/RS da responsabilidade 

por danos de qualquer natureza. 

 
Cláusula Décima Quarta: Para execução de cada evento, conforme indicado, será aberto um 
processo específico, com páginas numeradas e rubricadas, e ainda a competente “autorização 

para realização de despesas”, assinada pela Diretoria Executiva do SESCOOP/RS, sendo que 

cada evento realizado pela COOPERATIVA se vincula ao planejamento anual e aos limites 
dispostos no Plano de Eventos devidamente aprovado. 

 
Cláusula Décima Quarta: Para execução de cada evento, conforme indicado, será aberto um 

processo específico, e ainda a competente “autorização para realização de despesas”, 
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assinada pela Diretoria Executiva do SESCOOP/RS, sendo que cada evento realizado pela 
COOPERATIVA se vincula ao planejamento anual e aos limites dispostos no Plano de Eventos 

devidamente aprovado (Redação dada pela Resolução nº 171/2022). 

 
Cláusula Décima Quinta: A rescisão do presente termo, por desistência justificada, mudança 

de missão ou inadimplência ou ainda qualquer outro impeditivo legal de uma das partes, terá 
efeito desde que seja comunicado de uma parte à outra, por escrito, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

 
Cláusula Décima Sexta: A verificação quanto à execução do presente Termo de Parceria 

caberá ao Analista do SESCOOP/RS designado, ou outro que venha a substitui-lo. 

 
Cláusula Décima Sétima: Anexo ao presente Termo de Parceria consta o Planejamento e 
eventual Replanejamento, devidamente assinados pela Diretoria Executiva do SESCOOP/RS e 

pelo Presidente ou representante legal da COOPERATIVA, de acordo com seu estatuto social. 

 
Cláusula Décima Oitava: As partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a agir em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei Federal 13.709, de 

14 de agosto de 2018), bem como qualquer outra regulamentação aplicável ao tratamento de 
dados pessoais estabelecido diante da formalização do presente contrato. Para tanto, são 

obrigações das partes: 

a) cumprir determinações de órgãos regulamentares sobre a matéria; 

b) adotar medidas técnicas e organizacionais para garantia da inviolabilidade e 

confidencialidade dos dados pessoais; 

c) manter registro escrito de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, com 

identificação da respectiva finalidade e base legal; 

d) disponibilizar canal de atendimento de direitos e solicitações para os titulares de dados 

pessoais; 

e) eliminar ou anonimizar dados pessoais após ser alcançada a finalidade do tratamento, 

exceto nos casos em que, para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de 
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direitos, seja necessária a manutenção do armazenamento. (Redação dada pela Res. 
164/2021) 

 
Parágrafo Primeiro: A COOPERATIVA tem ciência de que devem ser informados e/ou 
compartilhados com o SESCOOP/RS apenas os dados pessoais necessários para que o 

objeto deste termo seja satisfeito. Igualmente, declara, compreender as finalidades para 

as quais serão tratados os dados pessoais informados/compartilhados, bem como que, 
sendo compartilhados dados pessoais de terceiros (colaboradores, representantes ou 

quaisquer outros) para a execução contratual, informará aos terceiros sobre o 

compartilhamento. (Redação dada pela Res. 164/2021) 

 
Parágrafo Segundo: O SESCOOP/RS obriga-se a assegurar a confidencialidade de 

quaisquer dados pessoais tratados em decorrência deste Termo, os quais somente 

poderão ser utilizados para fins de execução do objeto acordado e não poderão ser 
compartilhados com terceiros, salvo se indispensável para a execução deste termo e se 

garantidas medidas de segurança e confidencialidade. (Redação dada pela Res. 
164/2021) 

 
Parágrafo Terceiro: Em caso de qualquer tipo de incidente de violação de dados 

pessoais, a parte que identificar o incidente deverá comunicar a outra no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, descrevendo, no mínimo, quais foram os titulares afetados, os 
dados pessoais violados e as medidas de tratamento/mitigação. Deverá o SESCOOP/RS, 

tão logo identificado o incidente, adotar todas as medidas possíveis para mitigação dos 

seus efeitos. (Redação dada pela Res. 164/2021) 

 
Parágrafo Quarto: Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada pela parte contrária 

por incidentes de violação de dados pessoais que ocorrerem em ambientes por ela não 
gerenciados ou que se vincularem a dados pessoais de acesso público ou tornados 

manifestamente públicos pelo titular. (Redação dada pela Res. 164/2021) 

 
Clausula Décima Oitava: Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente 

instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo arroladas. 

 

Clausula Décima Nona: Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente 

instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo arroladas. (Redação dada pela Res. 164/2021) 
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Clausula Vigésima: As partes elegem o foro Central de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer 
divergências acerca da execução deste Termo, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que possa ser. 

 
 
 
 
 
 

_____ , __ de __ de 20 . 
 
 
 
 
 
 

Diretoria Executiva 
SESCOOP/RS 

Diretoria Executiva 
SESCOOP/RS 

 
 

COOPERATIVA 

Presidente ou Responsável Legal 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________ 

Nome:  

RG: 

CPF: 

__________________________ 

Nome:  

RG: 

CPF: 

 


