
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 174 de 27 de setembro de 2022. 
 

Dispõe sobre a alteração e consolidação da estrutura 
organizacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS 

 
 

O Presidente do Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, no uso da competência conferida 
pelo inciso III  e IX do art. 9 do Regimento Interno da Unidade Estadual, com redação dada pela 
Resolução 168/2022, torna público que o Conselho de Administração em sua 10ª Reunião 
Ordinária, realizada em 27 de setembro  de 2022, no uso da competência conferida pelo do inciso 
I e VII do art. 8 do Regimento Interno da Unidade Estadual, considerando a necessidade de 
reorganização da estrutura organizacional; 
 

RESOLVEU 
 
 Art. 1º - Aprovar a alteração da estrutura organizacional Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS, para promover a criação de nova 
gerência e contemplar a alteração das competências das gerências com otimização das 
competências, que passam a ser regidos pelo Anexo Único desta Resolução. 
 
 Art. 2º - Fica aprovada a criação da Gerência de Planejamento, que agregará ao SESCOOP/RS 
competências/atribuições voltadas para a implementação do processo de gestão estratégica e 
tomada de decisão, que inclui a definição e o desdobramento dos objetivos, metas e indicadores, 
plano de ação, projeção financeira e o processo de monitoramento. 
 
Art. 3º - Dispor acerca das competências da Gerência de Planejamento, que passa a vigorar com 
a seguinte disposição: 

I- estruturar o planejamento estratégico sistêmico de longo prazo e detalhá-lo em 

planos, metas e indicadores estratégicos que permitam a obtenção dos resultados 

esperados; 

II- coordenar todas as etapas do planejamento do SESCOOP/RS, alinhado aos 

direcionadores estratégicos sistêmicos, desde a sua elaboração até sua aprovação, 

bem como o monitoramento, gerenciamento, avaliação, revisão e atualização; 

III- prestar apoio aos órgãos colegiados e as áreas internas no desdobramento do Plano 

Estratégico em prioridades, alinhadas aos direcionadores estratégicos sistêmicos, 

indicadores e metas; 

IV- manter atualizado o plano estratégico sistêmico, por meio da análise periódica de 

cenários, das informações coletadas no processo de monitoramento, e da realização 

de sondagens e pesquisas sobre o ambiente macroeconômico internacional, nacional, 

regional e local, de forma a atender as novas demandas e situações ocorridas no 

período, provenientes do ambiente interno e externo; 

V- coordenar todas as etapas do processo de elaboração da proposta orçamentária, 

bem como de sua reformulação até a sua aprovação, bem como o monitoramento, o 

gerenciamento, a avaliação e a comunicação da execução orçamentária; 
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VI- coordenar sondagens e pesquisas e produzir indicadores estratégicos, visando 

acompanhar e avaliar a execução e o resultado dos planos estratégico e orçamentário 

em relação às metas estabelecidas para o SESCOOP/RS; 

VII- coordenar o processo de elaboração do relatório anual de gestão do SESCOOP/RS; 

VIII- avaliar o desempenho da gestão estratégica em relação às metas e indicadores 

previamente estabelecidos; 

IX- fornecer insumos estratégicos por meio de estudos, pesquisas e materiais de suporte 

para a tomada de decisões pelas lideranças; 

X - coordenar estratégias de aprimoramento da qualidade e da conformidade da 
gestão da organização; 
XI - propor indicadores e monitorar o desempenho dos processos com vistas a avaliar 
os resultados institucionais. 
 

Art. 4° - Fica aprovada a alteração das competências da Gerência de Atividade Meio disposto na 
estrutura organizacional, que passa a vigorar com a seguinte disposição: 

I - coordenar a gestão de processos organizacionais priorizados, com foco na cadeia de 
agregação de valor; 
II - coordenar a gestão de riscos e apoiar a sua implementação; 
III - monitorar a exposição institucional ao risco, de forma a apoiar a governança no 
processo decisório; 
IV - avaliar a eficácia de controles internos e propor melhorias, se necessário; 
V - apoiar a implementação do Programa de Integridade e realizar monitoramento 
avaliação e proposição de melhorias, incluindo, também, a gestão do processo e o 
tratamento de denúncias; 
VI - coordenar e monitorar o processo de transparência organizacional;  
VII - apoiar a prestação de contas aos órgãos reguladores; 
VIII - analisar a conformidade das prestações de contas decorrentes de transferência 
de recursos de convênios do SESCOOP/RS; 
IX - gerenciar as contas bancárias e as aplicações financeiras e controlar os recursos 
recebidos;  
X - gerenciar a arrecadação dos recursos financeiros; 
XI - gerenciar as obrigações a pagar e realizar os pagamentos; 
XII - gerenciar o recebimento e a conferência das notas fiscais, a verificação da 
regularidade fiscal, a formalização do processo de pagamento em atendimentos aos 
normativos internos, a elaboração e as remessas de autorização bancária; 
XIII - elaborar o fluxo de caixa, controle de pagamentos semanais e conciliações 
bancárias; 
XIV - gerenciar os recursos do fundo fixo de caixa e a prestação de contas financeira de 
recuperação de despesas; 
XV - gerenciar o cumprimento das exigências tributárias e transmitir o SPED Fiscal e 
demais obrigações acessórias; 
XVI - gerenciar os riscos de mercado, câmbio, crédito, investimentos e de operações; 
XVII- estudar o patrimônio da entidade, executar as atividades relativas a análises, 
classificações e conciliações contábeis e financeiras compreendendo a mensuração, 
escrituração dos fatos, elaboração e apresentação das demonstrações contábeis; 
XVIII - atender as auditorias internas e externas, preparando documentação e 
relatórios auxiliares e disponibilizando documentos requisitados; 
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XIX - quando requisitado, participar das reuniões dos conselhos fiscal e de 
administração para esclarecimentos de eventuais dúvidas relacionadas à contabilidade 
e/ou financeiro; 
XX - registrar os contratos, aditivos, apostilamentos e suas respectivas notas fiscais 
e/ou documentos equivalentes nos sistemas integrados ERP; 
XXI - analisar as prestações de contas de viagem no tocante às documentações 
requisitadas em normativos internos; 
XXII- verificar a regularidade das retenções tributárias descritas nas notas fiscais e/ou 
aplicar a correta retenção; 
XXIII - oferecer apoio em dúvidas solicitadas e referentes ao âmbito contábil, financeiro 
e fiscal; 
XXIV - gerenciar conflitos e intermediar soluções com os órgãos governamentais de 
assuntos correlatos à área; 
XXV - gerenciar e apoiar o processo de gestão de custos;  
XXVI- realizar remessas internacionais e firmar contrato de câmbio oriundos de 
convênios, termos de parceria, termo de cooperação e afins junto às instituições 
intermediárias; 
XXVII- gerenciar a necessidade de captação de recursos diversos para o financiamento 
dos ativos correntes e não correntes, no que tange a todas as atividades e operações 
da Entidade. 
XXVIII - fornecer o apoio logístico às áreas para desenvolvimento de suas atividades; 
XXIX - coordenar os serviços de apoio administrativo (malote, correspondências, 
reprografias, gestão de viagens, telefonia, entre outros); 
XXX - coordenar a administração do estoque e almoxarifado, correspondente ao 
controle de entrada e saída de material; 
XXXI - controlar e manter os bens patrimoniais; 
XXXII- coordenar a disponibilização dos serviços gerais e de manutenção predial, 
considerando o planejamento de capacidade e manutenção de todas as outras 
demandas envolvidas; 
XXXIII - gerenciar e apoiar operacionalmente a realização dos eventos técnicos e 
institucionais, promovidos pelas áreas; 
XXXIV - adquirir produtos e serviços com base nos normativos internos. 
XXXV -. dar suporte às áreas requisitantes, ao planejarem suas contratações de bens e 
serviços, fornecendo posições jurisprudenciais e relatos de experiências vivenciadas 
quando da condução dos processos de contratação, a fim de minimizar a assunção de 
riscos pela Instituição. 
XXXVI - realizar os procedimentos à aquisição de produtos e serviços, e respectivos 
controles, com base na legislação/normativo vigente e apoio técnico administrativo 
necessário;  
XXXVII - emitir pareceres técnicos, elaborar editais e demais instrumentos relacionados 
ao processo de compras e licitações;  
XXXVIII - gerenciar as atividades da Comissão Permanente de Licitações;  
XXXIX - orientar os partícipes quando uso de recursos repassados pelo SESCOOP/RS, em 
razão de assinatura de Convênios, nos termos dos normativos vigentes; 
XL - prover a alta administração de informações estratégicas de gestão das 
contratações do SESCOOP/RS; 
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Art. 5º - Em razão das alterações aprovadas, fica consolidada a Estrutura Organizacional Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, 
nos termos do anexo único desta Resolução, revogando a Resolução n.º 169/2022, de 31 de maio 
de 2022. 
 
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor, para todos os efeitos, a partir desta data. 
 
 
 

Porto Alegre/ RS, 27 de setembro de 2022. 
 

 
 
 

Darci Pedro Hartmann 

 
 

José Antônio Severo Menezes 
Presidente Conselheiro 

 
       

Sérgio Luis Feltraco   José Milton Cunha Mirenda José Zordan 
Conselheiro Conselheiro Conselheiro 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SESCOOP/RS 
(Anexo Único da Resolução 174/2022) 

 
 

TÍTULO I 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 1° - A organização administrativa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS é estabelecida em consonância com suas 
finalidades, e com o objetivo de criar condições para o desempenho integrado e sistemático da 
seguinte estrutura básica: 
 
I. ÓRGÃO DELIBERATIVO 
- Conselho de Administração 
 
II. ÓRGÃO EXECUTIVO 
- Diretoria Executiva 
 
III. ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 
- Conselho Fiscal 
 
IV. ÓRGÃOS DE ASSESSORIA 
- Assessoria Jurídica 
 
V. ÓRGÃOS GERENCIAIS E COORDENAÇÕES 
- Gerência Geral; 
- Gerência de Atividade Finalística; 
- Gerência de Atividade Meio; 
- Gerência de Pessoas; 
- Gerência de Tecnologia da Informação; 
- Gerência de Marketing e Comunicação; 
- Gerência de Planejamento; 
- Coordenação de Inteligência de Dados; 
- Coordenação de Desenvolvimento Cooperativista. 
 
 

TÍTULO II 
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVO, EXECUTIVO E DE FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 2º - A composição, as atribuições e as competências dos órgãos Deliberativo (Conselho de 
Administração), Executivo (Diretoria Executiva) e de Fiscalização (Conselho Fiscal), são as 
previstas no Regimento Interno do SESCOOP/RS. 
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TÍTULO III  

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA 
 

Art. 3º - Os órgãos de Assessoria têm como finalidade assistir à Diretoria Executiva e à Gerência 
Geral em suas atribuições, cujos gestores ocupam cargos de confiança, de livre provimento, 
relativos ao nível gerencial da estrutura organizacional do SESCOOP/RS 
 
Art. 4°- Compete à Assessoria Jurídica: 
I - representar e defender, judicial e administrativamente o SESCOOP/RS, diretamente ou por 
meio de assessoria jurídica especializada, nos casos devidamente justificados; 
II - elaborar os instrumentos jurídicos, os pareceres jurídicos e as manifestações de ordem 
normativo/legal no âmbito das aquisições e contratações realizadas pelo SESCOOP/RS, bem 
como em ações de convênios, patrocínios e demais instrumentos de parcerias firmados com 
terceiros;  
III - elaborar normativos, mediante proposição das gerências/assessorias, da Diretoria Executiva, 
Presidência e dos Conselhos; 
IV - apoiar, com orientações manifestações jurídicas, a execução do plano de trabalho das 
gerências e assessorias, a execução dos processos de Sindicância, Intervenção, Tomada de Conta 
Especial e gestão de contratos e convênios; 
V - promover eventos de natureza jurídica com a finalidade de buscar a 
convergência/alinhamento de temas de interesse institucional; 
VI - auxiliar, juridicamente, as gerências/assessorias, Diretoria Executiva, Presidência e Conselhos 
no acompanhamento de projetos de lei, projetos de emendas, dentre outros, que tenham 
impacto, direto ou indireto, na atuação do SESCOOP/RS; 

 
TÍTULO IV  

DOS ÓRGÃOS GERENCIAIS,  
DE COORDENAÇÃO E DE SUPERVISÃO 

 

Art. 5° - À Gerência Geral estão subordinados os demais órgãos gerenciais da estrutura, 
responsáveis pela execução dos programas, projetos, processos, ações e atividades. 
 
Parágrafo Primeiro: Os órgãos gerenciais previstos nessa norma podem ser preenchidos através 
de recrutamento interno ou podem ser cargos de confiança, de livre provimento, relativos ao 
nível gerencial da estrutura organizacional do SESCOOP/RS, com remuneração compatível ao 
disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da entidade. 
 
Parágrafo Segundo: Os órgãos de Coordenação (FC1) e de Supervisão (FC2) previstos nessa 
norma são preenchidas através de recrutamento interno, com remuneração compatível ao 
disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da entidade. 
 
Art. 6° - Compete à Gerência Geral: 
I - apoiar o Superintendente no cumprimento de suas atribuições regimentais;  
II - acompanhar funcionalmente as atividades dos órgãos de assessoria; 
III - orientar e acompanhar o planejamento e a execução dos planos de trabalho e respectivos 
orçamentos, bem como dos processos das áreas do SESCOOP/RS, visando ao alcance dos 
objetivos institucionais; 
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IV - subsidiar a Diretoria Executiva e os Conselhos de Administração e Fiscal com informações e 
outros elementos que favoreçam a tomada de decisões; 
V - submeter à autorização da Diretoria Executiva a contratação e demissão de empregados para 
o quadro de pessoal do SESCOOP/RS, conforme proposta apresentada pela Gerência de Pessoas; 
VI - recomendar ao Superintendente, a autorização e aprovação dos procedimentos de licitação, 
ou, quando cabível, nos termos da norma específica, sua dispensa ou inexigibilidade, para 
aquisição de materiais, execução de serviços e obras, assim como para alienação de bens móveis 
do SECOOP/RS, num e noutro caso, consoante modalidades e limites estabelecidos nas normas 
de licitações aprovadas, e de acordo com a legislação vigente; 
VII - submeter ao Superintendente todos os assuntos que requeiram seu exame e aprovação e 
os demais que julgar necessários. 
 
Art. 7º - Compete à Gerência de Atividade Finalística: 
I - acompanhar e avaliar os resultados da implementação do processo de desenvolvimento da 
gestão de cooperativas, com relação às metas e aos indicadores previamente estabelecidos; 
II - apoiar pesquisas para cooperativas; 
III - consolidar resultados dos diagnósticos e elaborar estudos e fornecer informações para 
subsidiar as atividades técnicas das demais áreas; 
IV - desenvolver, aplicar e disponibilizar instrumentos, metodologias e ferramentas de 
diagnóstico para cooperativas; 
V - desenvolver, quando necessário, sistematizar, manter atualizado, distribuir monitorar, o 
portfólio de soluções de desenvolvimento humano e organizacional para cooperativas; 
VI - gerenciar a rede cooperativista, no que couber, com vistas à atuação integrada e 
participativa, alinhada à diretriz de atuação finalística; 
VII - gerenciar o cadastro de instrutores e consultores; 
VIII - identificar e implementar melhorias da diretriz de atuação finalística; 
IX - identificar necessidade de soluções de desenvolvimento humano e organizacional para 
cooperativas; 
X - promover estudos e pesquisas sobre desenvolvimento humano nas cooperativas brasileiras, 
bem como estudos e pesquisas para à geração de informações sobre a governança e gestão das 
cooperativas monitoradas; 
XI - realizar a curadoria de soluções para o desenvolvimento humano e organizacional de 
cooperativas; 
 
Art. 8º - Compete à Gerência de Atividade Meio: 
I - coordenar a gestão de processos organizacionais priorizados, com foco na cadeia de agregação 
de valor; 
II - coordenar a gestão de riscos e apoiar a sua implementação; 
III - monitorar a exposição institucional ao risco, de forma a apoiar a governança no processo 
decisório; 
IV - avaliar a eficácia de controles internos e propor melhorias, se necessário; 
V - apoiar a implementação do Programa de Integridade e realizar monitoramento avaliação e 
proposição de melhorias, incluindo, também, a gestão do processo e o tratamento de denúncias; 
VI - coordenar e monitorar o processo de transparência organizacional;  
VII - apoiar a prestação de contas aos órgãos reguladores; 
VIII - analisar a conformidade das prestações de contas decorrentes de transferência de recursos 
de convênios do SESCOOP/RS; 
IX - gerenciar as contas bancárias e as aplicações financeiras e controlar os recursos recebidos;  
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X - gerenciar a arrecadação dos recursos financeiros; 
XI - gerenciar as obrigações a pagar e realizar os pagamentos; 
XII - gerenciar o recebimento e a conferência das notas fiscais, a verificação da regularidade fiscal, 
a formalização do processo de pagamento em atendimentos aos normativos internos, a 
elaboração e as remessas de autorização bancária; 
XIII - elaborar o fluxo de caixa, controle de pagamentos semanais e conciliações bancárias; 
XIV - gerenciar os recursos do fundo fixo de caixa e a prestação de contas financeira de 
recuperação de despesas; 
XV - gerenciar o cumprimento das exigências tributárias e transmitir o SPED Fiscal e demais 
obrigações acessórias; 
XVI - gerenciar os riscos de mercado, câmbio, crédito, investimentos e de operações; 
XVII- estudar o patrimônio da entidade, executar as atividades relativas a análises, classificações 
e conciliações contábeis e financeiras compreendendo a mensuração, escrituração dos fatos, 
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis; 
XVIII - atender as auditorias internas e externas, preparando documentação e relatórios auxiliares 
e disponibilizando documentos requisitados; 
XIX - quando requisitado, participar das reuniões dos conselhos fiscal e de administração para 
esclarecimentos de eventuais dúvidas relacionadas à contabilidade e/ou financeiro; 
XX - registrar os contratos, aditivos, apostilamentos e suas respectivas notas fiscais e/ou 
documentos equivalentes nos sistemas integrados ERP; 
XXI - analisar as prestações de contas de viagem no tocante às documentações requisitadas em 
normativos internos; 
XXII- verificar a regularidade das retenções tributárias descritas nas notas fiscais e/ou aplicar a 
correta retenção; 
XXIII - oferecer apoio em dúvidas solicitadas e referentes ao âmbito contábil, financeiro e fiscal; 
XXIV - gerenciar conflitos e intermediar soluções com os órgãos governamentais de assuntos 
correlatos à área; 
XXV - gerenciar e apoiar o processo de gestão de custos;  
XXVI- realizar remessas internacionais e firmar contrato de câmbio oriundos de convênios, termos 
de parceria, termo de cooperação e afins junto às instituições intermediárias; 
XXVII- gerenciar a necessidade de captação de recursos diversos para o financiamento dos ativos 
correntes e não correntes, no que tange a todas as atividades e operações da Entidade. 
XXVIII - fornecer o apoio logístico às áreas para desenvolvimento de suas atividades; 
XXIX - coordenar os serviços de apoio administrativo (malote, correspondências, reprografias, 
gestão de viagens, telefonia, entre outros); 
XXX - coordenar a administração do estoque e almoxarifado, correspondente ao controle de 
entrada e saída de material; 
XXXI - controlar e manter os bens patrimoniais; 
XXXII- coordenar a disponibilização dos serviços gerais e de manutenção predial, considerando o 
planejamento de capacidade e manutenção de todas as outras demandas envolvidas; 
XXXIII - gerenciar e apoiar operacionalmente a realização dos eventos técnicos e institucionais, 
promovidos pelas áreas; 
XXXIV - adquirir produtos e serviços com base nos normativos internos. 
XXXV -. dar suporte às áreas requisitantes, ao planejarem suas contratações de bens e serviços, 
fornecendo posições jurisprudenciais e relatos de experiências vivenciadas quando da condução 
dos processos de contratação, a fim de minimizar a assunção de riscos pela Instituição. 
XXXVI - realizar os procedimentos à aquisição de produtos e serviços, e respectivos controles, com 
base na legislação/normativo vigente e apoio técnico administrativo necessário;  
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XXXVII - emitir pareceres técnicos, elaborar editais e demais instrumentos relacionados ao 
processo de compras e licitações;  
XXXVIII - gerenciar as atividades da Comissão Permanente de Licitações;  
XXXIX - orientar os partícipes quando uso de recursos repassados pelo SESCOOP/RS, em razão de 
assinatura de Convênios, nos termos dos normativos vigentes; 
XL - prover a alta administração de informações estratégicas de gestão das contratações do 
SESCOOP/RS; 
 
Art. 9º - Compete à Gerência de Pessoas: 
I - Administrar, acompanhar e propor o quadro ideal de pessoal, a estrutura organizacional, a 
lotação e o orçamento necessário à realização da missão institucional, seus projetos e ações;  
II - Planejar, realizar e avaliar o recrutamento e a seleção de pessoas para a execução das 
atividades das respectivas áreas, desde o recebimento da solicitação até a efetiva admissão; 
III - gerir e promover o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, propor atualizações dos 
cargos/funções, a promoção e movimentação de pessoal em consonância com suas práticas; 
IV - coordenar o processo de avaliação de desempenho e performance dos colaboradores e/ou 
das equipes, consideradas as competências estabelecidas e os resultados organizacionais e/ou 
individuais a serem alcançados; 
V - planejar, executar e avaliar programas e ações de capacitação e desenvolvimento dos 
colaboradores em prol de promover e contribuir com o desenvolvimento pessoal, profissional e 
técnico, além da melhoria do desempenho nos processos e projetos institucionais; 
VI - propor e desenvolver ações que desenvolvam os líderes para que eles sejam tão 
comprometidos com seus liderados quanto com as metas da instituição, de forma a 
estabelecerem uma relação de parceria com seus liderados, atuando como facilitador e 
motivador; 
VII - propor, desenvolver e disseminar práticas de gestão e comunicação que promovam a cultura 
de feedback, a produtividade e o alcance de resultados; 
VIII - propor e promover ações para produção e disseminação de conhecimento afetos aos 
propósitos e interesses da Instituição; 
IX - propor e implementar programas e práticas para o fortalecimento e promoção da qualidade 
de vida e a melhoria do clima organizacional; 
X - propor e implementar ações que promovam a disseminação do propósito, reforcem a cultura 
institucional, seus valores e objetivos e promovam a gestão do clima; 
XI - apoiar as áreas na gestão da mudança, de forma a subsidiá-las na implementação de novos 
projetos e processos; 
XII - planejar e disseminar plano de comunicação interna que estabeleça convergência entre os 
valores e objetivos institucionais e de seus colaboradores por meio de práticas que incentivem a 
disseminação de informações que contribuam com a promoção do clima interno e com a 
construção da imagem institucional; 
XIII - administrar e realizar as atividades envolvidas na gestão dos contratos de trabalho, no 
cadastro de pessoal e no processamento da folha de pagamento e seus subsistemas, tais como: 
cálculo de salários, encargos sociais, férias e rescisões; 
XIV - fornecer informações das provisões de contabilização da folha de pagamento e processar 
as obrigações acessórias;  
XV - propor e gerenciar diretrizes, políticas, processos e procedimentos vinculados ao controle 
de frequência e gestão de benefícios; 
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XVI - gerir o histórico de situação dos empregados, sobretudo, controlar os afastamentos por 
motivo de férias, licenças, afastamentos por doença ou acidente de trabalho, aposentadoria, 
dentre outros; 
XVII - administrar e manter atualizados o PPRA, PCMSO, suas práticas e orientações, assim como 
promover ações vinculadas à promoção da saúde e segurança dos empregados, serviços 
especializados de medicina do trabalho; 
XVIII - participar de negociações junto a colaboradores e/ou sindicatos de classe de forma a 
estabelecer e registrar relações sindicais trabalhistas em Acordo Coletivo de Trabalho; 
XIX - propor, aplicar, acompanhar e analisar os processos de gestão de pessoas, suas práticas e 
indicadores de desempenho com o objetivo facilitar a tomada de decisões e direcionar as práticas 
de gestão. 
 
Art. 10 - Compete à Gerência de Tecnologia da Informação: 
I - construir, junto com a alta direção da organização, a estratégia de tecnologia e de segurança 
da informação (TI); 
II - garantir que a estratégia de TI esteja alinhada com as necessidades e objetivos das demais 
gerências; 
III - propor e implementar as políticas de tecnologia da informação, seus processos e 
procedimentos; 
IV - garantir a integridade do ambiente de software e hardware da Instituição, bem como de suas 
plataformas digitais e de ensino a distância; 
V - consolidar as necessidades de todas as áreas e coordenar a construção ou contratação dos 
sistemas necessários, visando prover e melhorar a execução das atividades e dos processos das 
áreas da Instituição; 
VI - atualizar e implementar metodologias ágeis de desenvolvimento de sistemas e projetos de 
tecnologia da informação para alcançar os objetivos da empresa; 
VII - viabilizar a integração e a compatibilidade, integridade e disponibilidade dos dados, visando 
disponibilizar informações com qualidade para subsidiar a tomada de decisões estratégicas; 
VIII - empreender ações com vistas a suprir as demandas tecnológicas necessárias ao 
desenvolvimento das atividades institucionais; 
IX - zelar pela manutenção e disponibilidade do ambiente de hardware, software e 
telecomunicações da Instituição; 
X - fornecer suporte técnico ao usuário. 
 
Art. 11 - Compete à Gerência de Marketing e Comunicação: 
I - propor, desenvolver, implementar, monitorar e avaliar atividades de marketing e comunicação 
com foco estratégico nos públicos e metas do Sistema OCERGS para geração de planos de ação 
que atendam ao planejamento estratégico com entrega de resultados positivos para instituição;  
II - propor, desenvolver, implementar, monitorar e avaliar atividades de marketing e 
comunicação que promovam a imagem e o reconhecimento do cooperativismo junto à sociedade 
e públicos de interesse; 
III - desenvolver atividades de comunicação, em seus diferentes meios e formas, visando ao 
fortalecimento da identidade cooperativa, a promoção e a preservação da imagem institucional, 
interna e externa, e ao relacionamento com os públicos-alvo e estratégicos;  
IV - buscar desenvolver estratégias contemporâneas e inovadoras para ações nos diversos canais 
de comunicação, com o objetivo de divulgar, monitorar e tornar referência a imagem do Sistema 
OCERGS e do cooperativismo; 
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V - promover iniciativas como eventos, experiências e ações promocionais que contribuam 
positivamente para a imagem do Sistema OCERGS e do cooperativismo;  
VI - coordenar as atividades envolvidas no relacionamento com os diferentes meios de 
comunicação, no tratamento da informação jornalística, com o objetivo de divulgar, monitorar e 
tornar referência a imagem da instituição e do cooperativismo. 
 
Art. 12 - Compete à Gerência de Planejamento: 
I- estruturar o planejamento estratégico sistêmico de longo prazo e detalhá-lo em planos, metas 
e indicadores estratégicos que permitam a obtenção dos resultados esperados; 
II- coordenar todas as etapas do planejamento do SESCOOP/RS, alinhado aos direcionadores 
estratégicos sistêmicos, desde a sua elaboração até sua aprovação, bem como o monitoramento, 
gerenciamento, avaliação, revisão e atualização; 
III- prestar apoio aos órgãos colegiados e as áreas internas no desdobramento do Plano 
Estratégico em prioridades, alinhadas aos direcionadores estratégicos sistêmicos, indicadores e 
metas; 
IV- manter atualizado o plano estratégico sistêmico, por meio da análise periódica de cenários, 
das informações coletadas no processo de monitoramento, e da realização de sondagens e 
pesquisas sobre o ambiente macroeconômico internacional, nacional, regional e local, de forma 
a atender as novas demandas e situações ocorridas no período, provenientes do ambiente 
interno e externo; 
V- coordenar todas as etapas do processo de elaboração da proposta orçamentária, bem como 
de sua reformulação até a sua aprovação, bem como o monitoramento, o gerenciamento, a 
avaliação e a comunicação da execução orçamentária; 
VI- coordenar sondagens e pesquisas e produzir indicadores estratégicos, visando acompanhar e 
avaliar a execução e o resultado dos planos estratégico e orçamentário em relação às metas 
estabelecidas para o SESCOOP/RS; 
VII- coordenar o processo de elaboração do relatório anual de gestão do SESCOOP/RS; 
VIII- avaliar o desempenho da gestão estratégica em relação às metas e indicadores previamente 
estabelecidos; 
IX- fornecer insumos estratégicos por meio de estudos, pesquisas e materiais de suporte para a 
tomada de decisões pelas lideranças; 
X - coordenar estratégias de aprimoramento da qualidade e da conformidade da gestão da 
organização; 
XI - propor indicadores e monitorar o desempenho dos processos com vistas a avaliar os 
resultados institucionais; 
 
Art. 13 - Compete a Coordenação de Inteligência de Dados, subordinada à Gerência de Atividade 
Finalística: 
I - Realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e análises econômicas focadas em inteligência de 
mercado, de forma a identificar oportunidades de negócios, de inovação e de promoção do 
cooperativismo;  
II - Propor estratégias de disseminação de conhecimentos e de fomento e apoio à inserção e à 
ampliação das cooperativas no mercado, bem como à intercooperação de negócios; 
III - Identificar, propor e implementar mecanismos e sistemas que aprimorem o processo de 
coleta, consolidação e transformação de dados em inteligência organizacional, com foco 
na transparência, celeridade, melhoria contínua, representação e qualificação de atendimento 
às cooperativas; 
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IV - Propor estratégias, planejar eventos e produzir meios e recursos que promovam a cultura da 
inovação com foco em resultados; 
V - Coordenar e alimentar plataformas que promovam oportunidades de negócios, 
intercooperação e inovação no cooperativismo. 
 
Art. 14 - Compete a Coordenação de Desenvolvimento Cooperativista, subordinada à Gerência 
de Atividade Finalística: 
I - Realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e análises econômicas, propondo estratégias de 
disseminação de conhecimentos e de fomento às cooperativas;  
II - desenvolver, aplicar e disponibilizar instrumentos, metodologias e ferramentas de diagnóstico 
para cooperativas; 
III - desenvolver, quando necessário, sistematizar, manter atualizado, distribuir monitorar, o 
portfólio de soluções de desenvolvimento humano e organizacional para cooperativas; 
IV - gerenciar a rede cooperativista, no que couber, com vistas à atuação integrada e 
participativa, alinhada à diretriz de atuação finalística; 
V - gerenciar o cadastro de instrutores e consultores; 
VI - identificar e implementar melhorias da diretriz de atuação finalística; 
 
Art. 15 - Configuram-se como Funções Gratificadas de Supervisão: 
I - A função de Pregoeiro, subordinada à Gerência de Atividade Meio; 
II - A função de Supervisor de Compras, subordinada à Gerência de Atividade Meio; 
III - A função de Supervisor Jurídico, subordinada à Gerência Geral; 
IV - A função de Supervisor de Cadastro de Fornecedores, subordinada à Gerência de Atividade 
Finalística; 
V - A função de Secretaria Administrativa, vinculada à Faculdade de Tecnologia do 
Cooperativismo; 
VI - A função de Secretaria Acadêmica, vinculada à Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. 
 

TÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 16 - É de competência comum a todos os órgãos: 
I - proceder à constante supervisão, acompanhamento e avaliação das metas e indicadores de 
resultados da área sob sua responsabilidade, de acordo com as diretrizes emanadas do Plano 
Estratégico, Plano de Atividades e instrumentos orçamentários; 
II - praticar os demais atos de gestão delegados pela Diretoria Executiva; 
III - gerir contratos e processos sob sua responsabilidade, de acordo com a norma interna vigente; 
IV - realizar a gestão de riscos, de conformidade e da transparência dos processos inerentes a sua 
área de responsabilidade; 
V - avaliar o desempenho dos processos envolvidos na gestão da área com relação às metas e 
indicadores previamente estabelecidos; 
VI - disponibilizar informações e documentos aos Órgãos de Controle, relacionados às áreas de 
atuação quando solicitados. 
 
Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva. 
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Assinaturas

Darci Pedro Hartmann

CPF: 217.048.640-20

Assinou como parte em 20 out 2022 às 10:48:39

Sérgio Luís Feltraco

CPF: 366.465.980-53

Assinou como parte em 24 out 2022 às 11:13:57

José Antônio Severo Menezes

CPF: 383.935.570-20

Assinou como parte em 20 out 2022 às 11:14:13

José Zordan

CPF: 221.805.590-20

Assinou como parte em 20 out 2022 às 11:21:02

José Milton Cunha Mirenda

CPF: 301.669.180-91

Assinou como parte em 22 out 2022 às 11:24:01

Log

20 out 2022, 10:45:57 Operador com email veronica-pereira@ocergs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 criou este documento número 59b9e680-e3fe-48fb-be88-874f3eb959c4. Data

limite para assinatura do documento: 21 de novembro de 2022 (10:42). Finalização automática

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

20 out 2022, 10:46:03 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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Log gerado em 24 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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20 out 2022, 10:46:03 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.

20 out 2022, 10:46:03 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.

20 out 2022, 10:46:03 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.

20 out 2022, 10:46:03 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.

20 out 2022, 10:48:39 Darci Pedro Hartmann assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

presidencia@ocergs.coop.br. CPF informado: 217.048.640-20. IP: 179.104.165.16. Componente

de assinatura versão 1.387.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 out 2022, 11:14:13 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: 161.69.101.128. Componente

de assinatura versão 1.387.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 out 2022, 11:21:02 José Zordan assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

josezordan@fecoergs.com.br. CPF informado: 221.805.590-20. IP: 177.18.156.56. Componente

de assinatura versão 1.387.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

22 out 2022, 11:24:01 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: 177.174.198.229.

Componente de assinatura versão 1.390.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 out 2022, 11:13:57 Sérgio Luís Feltraco assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

feltraco@fecoagrors.com.br. CPF informado: 366.465.980-53. IP: 143.255.63.217. Componente

de assinatura versão 1.390.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 out 2022, 11:13:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

59b9e680-e3fe-48fb-be88-874f3eb959c4.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 59b9e680-e3fe-48fb-be88-874f3eb959c4, com os efeitos

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.

59b9e680-e3fe-48fb-be88-874f3eb959c4 Página 2 de 3 do Log



prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.

59b9e680-e3fe-48fb-be88-874f3eb959c4 Página 3 de 3 do Log


		2022-10-24T14:14:00+0000
	Signature




