
 

 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 172, de 02 de agosto de 2022. 

 

Altera a redação da Resolução SESCOOP/RS 
nº 132, de 30 de julho de 2019 e seu anexo 
III, para fins de modificação da forma de 
apoio do Sescoop/RS a eventos 
descentralizados.  
 

O Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS,  

CONSIDERANDO a necessidade de promover o aperfeiçoamento e a simplificação dos 

procedimentos que caracterizam o SESCOOP/RS, observadas as diretrizes e os 

objetivos do Planejamento Estratégico da Unidade Nacional e da Unidade 

Estadual/RS;  

CONSIDERANDO a necessidade de nivelamento dos investimentos dos respectivos 

eventos;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a inscrição, seleção e cadastramento 

dos prestadores de serviço de instrutoria;  

CONSIDERANDO o conjunto das diretrizes e normas que norteiam a elaboração de 

eventos, execução e prestação de contas e; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 1.990/2022, Resolução 860/2012 e 

Resolução 1.434/2016, todas do SESCOOP Nacional; 

RESOLVE aprovar a redação da presente Resolução, nos seguintes termos: 

 

Art. 1°. Acrescenta o parágrafo quinto no artigo 7°: 

Parágrafo Quinto: O Conselho de Administração do Sescoop/RS poderá, a seu 

critério, por meio de Portaria específica, estabelecer percentual de recursos para 

as Centrais e Federações, considerando a arrecadação anual ao Sescoop das 

cooperativas que as integram, para que apresentem Planejamento para os 

eventos definidos no artigo 1º da presente Resolução, considerando a análise do 

resultado dos Programas de Monitoramento para o ramo que integram, 

observando o Parágrafo Quarto deste artigo. 

Art. 2°. Altera o inciso XXII do artigo 20, conforme os termos a seguir: 

XXIII. Proposta comercial, coerente com o Plano de Eventos, emitida pela 

empresa prestadora de serviços, exigindo-se, no mínimo, valor por turma e global, 
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objetivo, conteúdo programático, carga horária, número de turmas e de 

participantes e indicação de instrutor, quando aplicável. 

Art. 3°. Revoga o parágrafo único do artigo 21. 

Art. 4°. Altera o parágrafo primeiro do artigo 22, passando a apresentar a seguinte 

redação: 

Parágrafo Primeiro: A definição da hora-aula ou valor global do evento levará em 

consideração a proposta comercial e os valores habitualmente praticados no 

mercado pelo instrutor ou empresa prestadora de serviços, quando aplicável. As 

regras e procedimentos serão definidos nesta Resolução e em Portaria específica. 

Art. 5°. Altera o caput do artigo 23, passando a apresentar a seguinte redação: 

Art. 23. Nos casos em que for ministrada mais de uma palestra em um único dia, 

na mesma cooperativa, será auferido decréscimo do valor proporcional ao 

número de palestras, conforme disciplinado por meio de Portaria do SESCOOP/RS. 

Art. 6°. Revoga o parágrafo único do artigo 23. 

Art. 7°. Altera o artigo 37, passando a apresentar a seguinte redação: 

Art. 37. A prestação de contas compreende a comprovação da execução física do 

evento, sendo devida a prestação de contas financeira pela cooperativa nos casos 

em que ocorra a contrapartida conforme estabelecido em Portaria específica.  

Art. 8°. Altera a cláusula décima do Anexo III e revoga o artigo 6° da Resolução 

SESCOOP/RS N° 164, de 26 de outubro de 2021, que a alterou, passando a apresentar a 

seguinte redação: 

Cláusula Décima: A COOPERATIVA apresentará cópia dos documentos fiscais 

comprovando a contrapartida prevista em portaria específica, sendo o caso. 

Art. 9°. Esta Resolução entra em vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. 

 

Porto Alegre (RS), 02 de agosto de 2022. 

 

   Darci Pedro Hartmann        José Antônio Severo de Menezes          José Zordan 
             Presidente Conselheiro          Conselheiro 

José Milton Cunha Mirenda Sérgio Luís Feltraco 
Conselheiro Conselheiro 
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Assinaturas

Darci Pedro Hartmann

CPF: 217.048.640-20

Assinou como parte em 17 ago 2022 às 14:29:01

José Milton Cunha Mirenda

CPF: 301.669.180-91

Assinou como parte em 22 ago 2022 às 16:24:38

José Zordan

CPF: 221.805.590-20

Assinou como parte em 17 ago 2022 às 15:02:44

José Antônio Severo Menezes

CPF: 383.935.570-20

Assinou como parte em 17 ago 2022 às 17:02:34

Sérgio Luís Feltraco

CPF: 366.465.980-53

Assinou como parte em 23 ago 2022 às 17:27:13

Log

17 ago 2022, 14:21:28 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 criou este documento número e83c64ce-8eb1-4824-bd6d-f3c7bfa4d2d9. Data

limite para assinatura do documento: 16 de setembro de 2022 (14:16). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 ago 2022, 14:21:30 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

presidencia@ocergs.coop.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Darci Pedro Hartmann e CPF

217.048.640-20.
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17 ago 2022, 14:21:30 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

jose.mirenda@unimedrs.coop.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Milton Cunha Mirenda e CPF

301.669.180-91.

17 ago 2022, 14:21:30 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

josezordan@fecoergs.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Zordan.

17 ago 2022, 14:21:30 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

jose_menezes@sicredi.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Antônio Severo Menezes e CPF

383.935.570-20.

17 ago 2022, 14:21:30 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

feltraco@fecoagrors.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Sérgio Luís Feltraco e CPF 366.465.980-53.

17 ago 2022, 14:29:01 Darci Pedro Hartmann assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

presidencia@ocergs.coop.br. CPF informado: 217.048.640-20. IP: 177.53.49.178. Componente de

assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 ago 2022, 15:02:45 José Zordan assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

josezordan@fecoergs.com.br. CPF informado: 221.805.590-20. IP: 179.181.64.246. Componente

de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 ago 2022, 17:02:35 José Antônio Severo Menezes assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

jose_menezes@sicredi.com.br. CPF informado: 383.935.570-20. IP: 161.69.101.64. Componente

de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 ago 2022, 16:24:38 José Milton Cunha Mirenda assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

jose.mirenda@unimedrs.coop.br. CPF informado: 301.669.180-91. IP: 179.152.98.111.

Componente de assinatura versão 1.344.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 ago 2022, 17:27:13 Sérgio Luís Feltraco assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

feltraco@fecoagrors.com.br. CPF informado: 366.465.980-53. IP: 186.193.2.193. Componente de

assinatura versão 1.346.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 ago 2022, 17:27:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
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