
 

PORTARIA SESCOOP/RS Nº 63/2022 

Define os parâmetros de participação do 

Sescoop/RS em eventos descentralizados de 

Formação Profissional e Promoção Social.  

 

O Presidente do Conselho de Administração do Sescoop/RS, nos termos do inciso IX, do art. 

9º do Regimento Interno, em consonância com o artigo nº 21 da Resolução SESCOOP/RS n. 

132/2019, resolve: 

 

Art. 1° - Definir os parâmetros de participação financeira do Sescoop/RS em cursos, 

palestras, treinamentos vivenciais e serviços de natureza artística e cultural, assim como, a 

contrapartida financeira das Cooperativas na realização de eventos descentralizados. 

Art. 2° - O valor do apoio financeiro pelo Sescoop/RS na contratação de serviços para 

execução de projetos descentralizados será limitado ao valor de mercado aprovado no 

Cadastro de Instrutores do Sescoop/RS. 

Parágrafo primeiro – Para contratação de serviços de instrutores para cursos, o valor de 

mercado aprovado no Cadastro de Instrutores será definido por hora/aula. Para 

contratação de serviços de instrutores para palestras, treinamentos vivenciais e serviços 

de natureza artística e cultural, o valor de mercado aprovado será definido por evento. 

Parágrafo segundo - O Sescoop/RS apoiará no máximo 3 (três) palestras de um mesmo 

instrutor a ser realizada em um único dia para a mesma cooperativa beneficiária. Neste 

caso, o apoio pelo Sescoop/RS para a segunda palestra limitar-se-á a 20% (vinte por cento) 

do valor pago para a primeira palestra e, para a terceira palestra, a 10% (dez por cento) do 

valor pago para a primeira palestra. 

Parágrafo terceiro: Toda a contratação em eventos descentralizados com apoio do 

Sescoop/RS deverá ser acompanhada da proposta comercial, nos termos do inciso XXIII do 

art. 20 da Resolução SESCOOP/RS n. 132/2019.  

Parágrafo quarto: Em caso de divergência entre o valor da proposta comercial e o valor de 

mercado aprovado no Cadastro de Instrutores sempre será considerada a condição que 

proporcionar maior economicidade para o Sescoop/RS e para as cooperativas. 

Parágrafo quinto: Sempre que o valor da proposta comercial for superior ao valor de 

mercado aprovado no Cadastro de Instrutores do Sescoop/RS, será devida a comprovação 

da contrapartida financeira da cooperativa nos termos do inciso V do art. 38 da Resolução 

SESCOOP/RS n. 132/2019.  

Art. 3° - O valor de mercado aprovado no Cadastro de Instrutores, conforme inciso IV, art. 

17, será definido por meio do envio, no Sistema Informatizado do Sescoop/RS, de, no 

mínimo, 3 (três) Notas Fiscais e/ou contratos, emitidos nos últimos 12 (doze) meses, que 
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comprovem serviços realizados por tipo de serviço entre cursos, palestras, treinamentos 

vivenciais e serviços de natureza artística e cultural, com indicação de carga horária, objeto 

e valor. 

Parágrafo primeiro – Na ausência da comprovação referida no caput deste artigo, deverá 

ser enviado declaração do contador, devidamente registrado no órgão de classe, 

informando que não foram emitidas Notas Fiscais nos últimos 12 (doze) meses.  

Parágrafo segundo – Sempre que não for possível cumprir com o determinado no caput, o 

valor de mercado aprovado para o instrutor será 70% (setenta por cento) do disposto na 

alínea “d” do art. 5° para hora-aula, e 70% (setenta por cento) do disposto na alínea “h” do 

art. 5° para palestras,  da presente Portaria, treinamentos vivenciais e serviços de natureza 

artística e cultural. 

Hora-aula R$ 161,00 

Palestras R$ 3.341,00 

Treinamentos vivenciais R$ 3.341,00 

Serviços de natureza artística e cultural R$ 3.341,00 
 

Parágrafo terceiro - O profissional do Sescoop/RS responsável pelo cadastro de instrutores 

poderá, a seu critério, solicitar documentos complementares ao exigido neste artigo e no 

inciso IV do art. 17, da Resolução SESCOOP/RS n. 132/2019, quando se fizer necessário para 

fins de comprovação do valor de mercado. 

Parágrafo quarto - O valor de mercado, após aprovado, somente poderá ser atualizado por 

ocasião de atualização do cadastro do instrutor, nos termos do parágrafo quarto do art. 17 

da Resolução SESCOOP/RS n. 132/2019. 

 

Art. 4° - Para a contratação prevista na Resolução SESCOOP/RS n. 138/2020, que trata dos 

critérios de remuneração para cursos de Extensão e de Especialização no âmbito da 

Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, os valores que serão praticados 

para a remuneração dos docentes que mantenham vínculo de emprego com Sescoop/RS, 

observarão os limites da seguinte tabela: 

Hora-aula 

a. Doutor R$ 206,00 

b. Mestre R$ 188,00 

c. Especialista R$ 171,00 

Palestra 

d. Doutor R$ 4.277,00 

e. Mestre R$ 3.902,00 

f. Especialista R$ 3.552,00 
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Parágrafo único – O pagamento desses valores será procedido em rubrica própria no 

contracheque, bem como do repouso semanal remunerado, e com os reflexos e 

considerações daí decorrentes em FGTS, férias e décimo terceiro salário. 

 

Art. 5° - Para a contratação prevista na Resolução SESCOOP/RS n. 138/2020, que trata dos 

critérios de remuneração para cursos de Extensão e de Especialização no âmbito da 

Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, os valores que serão praticados 

para os profissionais constantes do Cadastro de Instrutores do Sescoop/RS, observarão os 

limites da seguinte tabela: 

Hora-aula 

a. Doutor R$ 308,00 

b. Mestre R$ 282,00 

c. Especialista R$ 257,00 

d. Graduado R$ 230,00 

Palestra 

e. Doutor R$ 6.404,00 

f. Mestre R$ 5.853,00 

g. Especialista R$ 5.328,00 

h. Graduado R$ 4.773,00 

 

Art. 6° - Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023 e revoga as Portarias n° 

12/2019, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 20/2020, 21/2020 e 35/2021. 

 

Porto Alegre (RS), 01 de setembro de 2022. 

 

Darci Pedro Hartmann, 

Presidente do Conselho de Administração, 

SESCOOP/RS. 
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