SESCOOP
Servico Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

RESOLUCAO N.° 1645/ 2017 —CONSELHO NACIONAL DO SESCOOP

Disrobe sobre as alteracoes dos artigos 6° e 45, caput e
do

paragrafos,

Regimento

Interno

do

Sescoop

Nacional, que tratam da atribuicao da Unidade Nacional
SESCOOP,

do

SESCOOP

e

distribuicao

da

utilizacao

arrecadacao

do

FUNDECOOP,

do

respectivamente.

0 Presidente do Conselho Nacional do Servico Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - SESCOOP,

no use

das

atribuicoes conferidas no

inciso I do

artigo

3°, inciso

II do artigo 14, e inciso Ill do artigo 23, ambos do Regimento Interno da Unidade Nacional,
considerando

o

disposto

na

Resolucao

n.°

1607/ 2017, o disposto no inciso II do art. 6° do

3. 017/ 99, na recomendacao contida no RelatOrio de Auditoria CGU n.°
201600215, torna publico que o Conselho Nacional, em sua 104a ( centesima quarta) Reuniao
Decreto Federal

n.°

Ordinaria, realizada em 26 de setembro de 2017,

RESOLVEU

Art. 1° -

Aprovar as alteracoes dos artigos 6° e 45, caput e paragrafos, do Regimento Interno

do Sescoop Nacional, nos termos desta Resolucao.
Art. 2° -

0 disposto no artigo 6° do Regimento Interno do SESCOOP passa a vigorar corn a

seguinte redacao:

0 Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo é composto pela

Art. 6° —

Unidade Nacional( UN), Unidades Estaduais( UE) e Unidades Regionais do SESCOOP,

organizados em cada Unidade Federativa ou macrorregiao a ser determinada de acordo
corn o paragrafo 3° deste artigo.

1° —

A

Unidade Nacional ( UN),

orgao administrativo de ambito nacional, cabe,

fundamentalmente, a fixagao de politicas e diretrizes gerais e a coordenagao geral das
atividades a serem implementadas em todo o territorio nacional.

2°—

As Unidades Estaduais( UE) ou Regionais ( UR), embora sujeitas as diretrizes e

politicas gerais definidas pela Unidade Nacional, conforme ResolugOes do Conselho
Nacional, e a correigao e fiscalizagao, sao autonomas no que se refere a administragao
de

seus

servicos,

gestao

dos

seus

recursos,

regime

de

trabalho

e

relagoes

empregaticias, cabendo, portanto, a organizacao e a realizacao das atividades as
cooperativas beneficiarias, no ambito de seus Estados ou RegiOes.
3°— A Unidade Nacional( UN) podera apoiar o fortalecimento das Unidades Estaduais

e/ ou Regionais, bem como iniciativas regionais ou nacionais, prOprias ou de terceiros,

voltadas para o desenvolvimento do cooperativismo, desde que disponha de fonte de
recursos adicionais a parcela de sua arrecadagao disposta no inciso II do art. 45 deste
Regimento Interno, e desde que assim deliberado pelo Conselho Nacional.
Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

SAUS ( Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I
CEP: 70070- 936-

Brasilia - DF-

Brasil

Pagina 1 de 31

Resolucao n.° 1645/ 2017

Consolida

alteracao no

Regimento Interno

www. somoscooperativis

.

coop. br

SESCOOP
Servito Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

4 ° - Sendo inviavel manter uma Unidade Estadual ( UE) do SESCOOP em uma ou
mais Unidades Federativas, em razao da baixa arrecadagao, do pequeno numero de

empregados em cooperativas ou por interesse das cooperativas, mediante proposigao

do Presidente da Unidade Estadual do SESCOOP, o Conselho Nacional podera

autorizar a constituigao de Unidades Regionais ( UR) do SESCOOP, resultantes da
integragao de duas ou mais Unidades Estaduais.

5°—

A estrutura de Organizagao e de Administragao da Unidade Regional ( UR) sera

semelhante a prevista para a Unidade Estadual( UE), com as adequagoes necessarias,
detalhadas em seu Regimento.

Art. 3° -

0 disposto no artigo 45 do Regimento Interno do SESCOOP passa a vigorar corn a

seguinte redacao:

Art. 45 — 0

valor correspondente

a

100% ( cern por cento) da arrecadagao liquida do

SESCOOP, proveniente da contribuigao mensal compulsoria oriunda das cooperativas,
sera distribuido conforme estabelecido abaixo:

I- 2% (
de

dois por cento) para a Organizagao das Cooperativas Brasileiras - OCB a titulo
de

taxa

administragao,

pela

utilizagao

de

sua

estrutura

institucional,

de

representagao, de informagao e de logistica disponivel no Sistema OCB/ OCEs;
II- 10%(

III-

dez por cento) para custeio e aplicagao pela Unidade Nacional do SESCOOP;
dezoito por cento) para a formagao do Fundo Solidario de Desenvolvimento

18% (

Cooperativo - FUNDECOOP, administrado pela Unidade Nacional, em conta bancaria
especifica, conforme resolugao do Conselho Nacional do SESCOOP;

IV-

setenta por cento) para aplicagao direta pelas Unidades Estaduais ou

70% (

Regionais, conforme normas definidas pelo Conselho Nacional do SESCOOP.
1°—

60% ( sessenta por cento) da receita a que se refere o inciso III deste artigo sera

destinada as Unidades Estaduais ( UE) com menor orgamento, conforme criterios
definidos

em

Resolugao

especifica,

e os outros

40% ( quarenta por cento) da mesma

receita ficarao a disposigao da Unidade Nacional, em conta bancaria especifica, para

fomento a iniciativas que apoiem o fortalecimento da governanga, da gestao e da
atuagao finalistica das unidades estaduais e/ ou regionais, bem como para utilizagao em

iniciativas, proprias ou de terceiros, voltadas ao desenvolvimento do cooperativismo,
mediante deliberagao do Conselho Nacional.
2° — As receitas a que se refere o inciso IV deste artigo sera() calculadas de forma

proporcional a arrecadagao de cada Unidade da Federagao.

3° —

As receitas geradas e arrecadas pelas Unidades Nacional, Estaduais ou

Regionais deverao ser aplicadas nas atividades relativas aos objetivos fins, despesas
de carater geral e investimentos necessarios para atingir os objetivos descritos no artigo
1°

deste Regimento Interno.

4° — Os saldos dos recursos financeiros provenientes dos repasses as Unidades

Estaduais( UE) e as Unidades Regionais( UR) do SESCOOP, apurados ao final de cada
exercicio, serao incorporados ao patrimonio destes, para aplicagao nos exercicios
seguintes.
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Art. 4° -

Permanecem validas e em pleno vigor as demais disposigoes do Regimento Interno

que nao foram alteradas por esta Resolugao.
Art. 5° -

Corn a entrada em vigor desta Resolugao, o Regimento Interno do SESCOOP, de

forma consolidada, passa a vigorar conforme o Anexo Cinico.
Art. 6° - Esta Resolugao entra em vigor, para todos os efeitos, na data de sua assinatura.

Brasilia, 26 de setembro de 2017.

1\)
MARCIO LOPES DE FREITAS
Presidente
0 presente documento foi analisado pela ASJUR e guarda regularidade
em seus aspectos juridicos"
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REGIMENTO INTERNO DO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
COOPERATIVISMO —SESCOOP NACIONAL
Anexo

Unico

da Resolucao

1645, de 26 de setembro de 2017)

n.°

Vigencia: a partir de 26 de setembro de 2017)

CAPITULO I -

Art. 1° -

DOS OBJETIVOS

0 Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo — SESCOOP, corn

personalidade juridica de direito privado, criado nos termos da Medida Provisoria n°

1. 715, de 03 de setembro de 1998, e suas reedic®es, regulamentado pelo Decreto n°
de 06 de abril de 1999 é integrante do Sistema Cooperativista Nacional e
presidido, na forma da lei, pelo Presidente da Organizacao das Cooperativas Brasileiras

3. 017,

OCB, sem prejuizo da fiscalizacao da aplicacao de seus recursos pelo Tribunal de
Contas da Uniao, tern sede e foro em Brasilia, Distrito Federal, tendo por objetivos:
I.

organizar, administrar e executar o ensino de formacao profissional, a promocao

social dos empregados de cooperativas, cooperados, dirigentes de cooperativas
e de seus familiares, e o monitoramento das cooperativas em todo o territorio
nacional;

II.

operacionalizar

monitoramento,

o

a

supervisao,

a auditoria

e o

controle em

cooperativas, conforme aprovado em Assembleia Geral da Organizacao das
Cooperativas Brasileiras —OCB;

III.

para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contara corn centros

proprios ou atuara sob a forma de cooperacao corn orgaos publicos ou privados;
IV.

assistir as sociedades cooperativas empregadoras na elaboracao e execucao

de programas de treinamento e na realizacao da aprendizagem metodica e
continua;

V.

estabelecer e difundir metodologias adequadas a formacao profissional e a

promocao social do empregado de cooperativa, do dirigente de cooperativa, do
cooperado e de seus familiares;
VI.

exercer a coordenacao, a supervisao e a realizacao de programas e de projetos
de formacao

profissional

e

de

gestao

em

cooperativas,

para

empregados,

cooperados e seus familiares;
VII.

colaborar

corn

o

poder

publico

em

assuntos

relacionados

a

formacao

profissional e a gestao cooperativista e outras atividades correlatas;
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VIII.

divulgar a doutrina e a filosofia cooperativistas como forma de desenvolvimento
integral das pessoas;

IX.

promover

e

realizar

projetos

e

pesquisas

estudos,

relacionados

ao

desenvolvimento humano, ao monitoramento e a promogao social, de acordo

corn os interesses das sociedades cooperativas e de seus integrantes.
Art. 2° — Para o desenvolvimento de suas atividades, cabera ao SESCOOP:
I.

promover

a

mobilizagao

da

instalada

capacidade

na

Organizagao

das

Cooperativas Brasileiras - OCB, nas Organizagoes de Cooperativas Estaduais
e

Distrito

Federal

estabelecimentos

de

ou

Unidade

ensino,

Estadual

da

OCB

e

areas

afins,

nos

associagoes de classe e de carater cultural,

objetivando evitar a duplicidade de investimento na execugao de imobilizagoes
que visem as atividades de formagao profissional e promogao social;
II.

manter-se integrado a outros orgaos e entidades, publicas e/ ou privadas que se

dediquem a formagao profissional cooperativista, a promogao social, os quais
serao

considerados

colaboradores

do

SESCOOP,

apes a formalizagao de

instrumentos juridicos especificos;
III.

promover e apolar a formagao e o aperfeigoamento de pessoal especializado
nas atividades integrantes do seu objetivo, bem como realizar o treinamento

sistematico de seu pessoal tecnico, administrativo e de apoio, atuando de forma
integrada

corn a

Organizagao das Cooperativas Brasileiras - OCB para viabilizar

agoes que possibilitem o fortalecimento do cooperativismo;
IV.
V.

formular pianos e programas anuais e plurianuais de atividades;
estabelecer politica de atuagao que contemple tanto a manutengao de cursos
permanentes de treinamento ern estabelecimentos proprios ou conveniados,

quanto a realizagao de cursos de curta e media duragao, de natureza transitoria;
VI.

fixar criterios a serem observados no ambito das unidades estaduais do
SESCOOP que assegurem a indicagao, selegao e participagao dos empregados
em cooperativas nos programas de formagao profissional, corn base no principio
de igualdade

e

sem

distingao de

sexo,

raga,

crenga

religiosa ou

convicgao

filosofica ou politica;
VII.

promover estudos e

mercado

pesquisas relativos

a

mao- de- obra em cooperativa e no

de trabalho, bem como sobre metodos e tecnologias educacionais

apropriados a aprendizagem no meio cooperativista;
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VIII.

promover a interagao corn orgaos e entidades nacionais e internacionais em
assuntos relacionados a formagao de profissionais em cooperativas.

CAPITULO II - DA SISTEMATICA DE ATUACAO

Art. 3° —

I.

Para consecugao dos seus objetivos, o SESCOOP podera adotar:

agues normativas, mediante expedigao de normas especificas referentes ao seu
funcionamento;

II.

agues coordenadoras, de compatibilizagao dos programas e dos projetos das
unidades nacional e estaduais, corn as diretrizes basicas estabelecidas;

Ill.

agues executivas, mediante a realizagao de atividades de formagao profissional,
de promogao social e de promogao social, que serao implementadas:

a) por iniciativa propria, mediante o desenvolvimento de trabalhos constantes da
sua programagao normal, custeados corn recursos previstos no seu orgamento;

b) na condigao de contratado/ participe, por orgao ou entidade da administragao
publica

ou

do

conveniados,

setor

privado,

por

direta

condugao

para

instituigoes

de

internacionais,

projetos

ou

especificos,

com

esses

mediante

financiamento total ou parcial do orgao, entidade ou instituigao contratante.
Art. 4° — 0
sociedades

SESCOOP atuara em sintonia com os objetivos de desenvolvimento das
cooperativas

familiares— preconizados

integrantes —

seus

e
pela

empregados,

cooperados

e

seus

Organizagao das Cooperativas Brasileiras— OCB e suas

Unidades Estaduais, nos termos deste Regimento aprovado pelo Conselho Nacional.
Paragrafo Unico — As

das

Unidades

atividades compartilhadas entre o SESCOOP e a OCB, tanto

Nacionais

das

quanto

Unidades

Estaduais

e/ ou

Regionais,

sera)

definidas em instrumento juridico, onde sera) estabelecidas as responsabilidades de
cada parte.

Art. 5° — As agues decorrentes dos objetivos fins do SESCOOP poderao ser exercidas

mediante ajustes com a Unidade Estadual da OCB, corn estabelecimentos de ensino,
orgaos e entidades publicas ou privadas, instituigoes de ensino e pesquisa que tenham

capacidade de exercer as atividades de formagao profissional, o monitoramento em
cooperativas e a promogao social, na forma preconizada por este Regimento.
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CAPITULO III - DA ORGANIZAcAO E ADMINISTRAcAO

Art. 6° — 0 Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo é composto pela
Unidade Nacional ( UN), Unidades Estaduais ( UE) e Unidades Regionais do SESCOOP,

organizados em cada Unidade Federativa ou macro- regiao a ser determinada de
acordo com o paragrafo 3° deste artigo.
1° —

A Unidade Nacional ( UN), orgao

administrativo

de ambito

nacional,

cabe,

fundamentalmente, a fixagao de politicas e diretrizes gerais e a coordenagao geral das
atividades a serem implementadas em todo o territorio nacional.
2° —

As Unidades Estaduais ( UE)

ou

Regionais ( UR), embora sujeitas as diretrizes e

politicas gerais definidas pela Unidade Nacional, conforme Resolugoes do Conselho

Nacional, e a correigao e fiscalizagao, sao autonomas no que se refere a administragao
de

seus

servigos,

empregaticias,

gestao

cabendo,

dos

seus

portanto,

recursos,

regime

de

trabalho

e

relagoes

a organizagao e a realizagao das atividades as

cooperativas beneficiarias, no ambito de seus Estados ou Regioes.
3°—

A Unidade Nacional ( UN) podera apoiar o fortalecimento das Unidades Estaduais
e/ ou Regionais, bem como iniciativas regionais ou nacionais, proprias ou de terceiros,
voltadas para o desenvolvimento do cooperativismo, desde que disponha de fonte de
recursos adicionais a parcela de sua arrecadagao disposta no inciso II do art. 45 deste
Regimento Interno, e desde que assim deliberado pelo Conselho Nacional.
4° — Sendo

inviavel manter uma Unidade Estadual ( UE) do SESCOOP em uma ou
mais Unidades Federativas, em razao da baixa arrecadagao, do pequeno numero de
empregados em cooperativas ou por interesse das cooperativas, mediante proposigao
do Presidente da
autorizar a

Unidade Estadual do SESCOOP, o Conselho Nacional podera

constituigao

de Unidades Regionais ( UR) do SESCOOP, resultantes da

integragao de duas ou mais Unidades Estaduais.
5° —

A estrutura de Organizagao e de Administragao da Unidade Regional ( UR) sera

semelhante

a

prevista para a

Unidade Estadual ( UE), corn as adequagoes necessarias,

detalhadas em seu Regimento.
Art. 7° — 0

SESCOOP

possui

os

seguintes

orgaos de deliberagao, fiscalizagao,

execugao e administragao:

I- Conselho Nacional;

II- Conselhos Fiscais;
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III- Conselhos Administrativos Estaduais ou Regionais;
IV- Diretorias Executivas.

CAPiTULO IV -

DAS NORMAS COMUNS AOS ADMINISTRADORES E
CONSELHEIROS FISCAIS

Art. 8° — Nao podem ser indicados para os cargos de Administradores e conselheiros

Fiscais, alem das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos publicos ou condenados por crime falimentar,
de

passiva,

corrupcao

prevaricacao,

concussao,

peculato,

ou

contra

a

economia

popular, a fe publica ou a propriedade.
Paragrafo Calico — Nao
deste Regimento,

podem compor os orgaos do SESCOOP, previstos no artigo 7°

os parentes entre si ate

e o( a) conjuge ou companheiro( a),

2° ( segundo) grau, em linha reta ou colateral,

na forma da lei.

Art. 9° — Os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Nacional tern os mesmos

deveres dos Administradores e respondem pelos danos resultantes da omissao no
cumprimento de seus deveres e de atos praticados corn dolo ou culpa, ou corn violacao
da lei e deste Regimento.
Art. 10 — No

caso de vacancia de cargos nos Conselhos da Unidade Nacional ( UN) do
SESCOOP, o Presidente do Conselho Nacional solicitara, em ate 30 dias, a Diretoria
da Organizacao das Cooperativas Brasileiras - OCB ou aos Orgaos Publicos que
o

compoem

Conselho

seu

Nacional,

conforme

o

caso,

a

indicacao

de

novos

conselheiros, os quais tomarao posse para cumprir o restante do mandato.
Art. 11 — No caso de vacancia do cargo de Presidente, o Conselho Nacional, em

reuniao extraordinaria, escolhera urn de seus membros para exercer interinamente a
Presidencia,

ate

que

a

Organizacao

das Cooperativas Brasileiras -

OCB

eleja o

substituto na forma da lei e do seu Estatuto.
Art. 12 — Na primeira reuniao ordinaria do Conselho Nacional, apos as eleicOes gerais
na

Organizacao das Cooperativas Brasileiras- OCB, o novo Presidente da Organizacao

das

Cooperativas

Brasileiras -

OCB tomara posse na Presidencia do SESCOOP

Nacional.

Como primeiro ato o Presidente do SESCOOP Nacional devera indicar os
representantes, de que trata os incisos VII e VIII do artigo 13 deste Regimento,
1° —

indicados pela diretoria da OCB, e expedir correspondencia para os Orgaos Publicos
que compoem o Conselho Nacional para indicacao de seus representantes, todos corn
seus respectivos suplentes, para compor o novo Conselho.
2° —

No

prazo

maximo

de 30 ( trinta) dias,

contados

da

convocacao,

feita pelo

Presidente do Conselho Nacional do SESCOOP, os novos representantes devera ser
Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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Nacional,

Conselho

do

sessao

em

empossados,

permanecendo

os

antigos

Conselheiros em suas funcoes, ate a posse daqueles.
DO CONSELHO NACIONAL DO SESCOOP

SEcAO I -

Art. 13 — 0 Conselho Nacional, orgao maximo de deliberacao e normatizacao do
SESCOOP,

atuacao

com

é

soberano,

em

todo

11 (

por

composto

territorio

o

onze)

nacional,

Conselheiros

e

com

poder originario

e

Nacionais e seus respectivos

suplentes, assim constituido:

I-

Presidente da Organizacao das Cooperativas Brasileiras -

pelo

OCB,

na

condicao de Presidente nato;
II -

um) representante do Ministerio do Trabalho e Emprego;

1(

III -

1(

um)

do Ministerio da Previdencia Social; ( redacao de

representante

acordo com Decreto 5. 315, de 2004)
IV - 1 (

um)

representante do Ministerio da Fazenda;

V - 1 ( um) representante do Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao;

redacao de acordo com Decreto 5. 315, de 2004)
VI -

1 (

representante

um)

Ministerio

do

da

Agricultura,

Pecuaria

e

Abastecimento; ( redacao de acordo com Decreto 5. 315, de 2004)

VII - 4 ( quatro)

representantes

da OCB; ( redacao de acordo com Decreto 5. 315,

de 2004)
VIII - 1 ( um) representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
1° —

0 SESCOOP sera presidido pelo Presidente da Organizacao das Cooperativas

Brasileiras - OCB.
2° — Se por qualquer motivo um dos Vice- Presidentes da OCB nao puder assumir a

Presidencia do Conselho Nacional, a Presidencia sera ocupada pelo Conselheiro titular
representante da OCB mais antigo dentre seus pares, determinada essa antiguidade
pela idade.

3°— Para manter a composicao do Conselho Nacional, prevista no caput deste artigo,
sera

convocado

para

assumir

daquele Conselheiro titular

assento

Conselho Nacional,

no

representante

o

membro

suplente

da OCB, que ascender a Presidencia do

Conselho Nacional.
4° — No caso de impedimento legal do Presidente da OCB, a indicacao deste sera

feita pelo Conselho Nacional do SESCOOP, de acordo corn o inciso XXIV do artigo 1
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deste Regimento, escolhido aquele dentre os Conselheiros titulares representantes da
OCB corn assento no Conselho Nacional.
5° —

Os representantes dos Orgaos Publicos que compoem o Conselho Nacional da

Unidade Nacional do SESCOOP

sera()

indicados, formalmente, pelos seus respectivos

Ministros de Estado, ou por quern este delegar competencia.
6° — Cada representante tera urn suplente que o substituira na sua ausencia, sendo
vedada a substituicao por procuradores, prepostos ou mandatarios.

7° —

Cada Conselheiro tera direito a urn voto em plenario, cabendo ao Presidente

apenas o voto

8° —

Os

de

qualidade. (

redacao de acordo corn Decreto 5. 315, de 2004)

do Conselho Nacional terao

membros

mandato

de 04 ( quatro)

anos,

coincidente corn o mandato dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria
Executiva da OCB, permitida uma reconducao para igual periodo.
9° — Ocorrendo a hipotese prevista no artigo 10 deste Regimento, é permitida ao

Conselheiro a reconducao ao cargo pelo periodo maximo de 4 ( quatro) anos, vedada a
hipotese de prazo superior a 8 ( oito) anos consecutivos, no exercicio das atribuicoes
de Conselheiro, ern qualquer dos Conselhos.
10° — Os Conselheiros Nacionais do SESCOOP receberao diarias e, quando for o
caso, ajuda de custo pela sua participacao nas reunioes, e o Presidente recebera verba
de representacao, cujos valores serao fixados em reuniao ordinaria do Conselho
Nacional.
11° —

0 Conselho Nacional reunir-se- a bimestralmente ern carater ordinario e,

extraordinariamente,

sempre

que

necessario,

observando- se

os

preceitos

contidos

neste Regimento.
Art. 14 — Compete ao Conselho Nacional exercer a normatizacao das atividades do
SESCOOP,

podendo,

quando

for

o

caso,

delegar competencias para a

Diretoria

Executiva e, especialmente:
I-

fixar a politica de atuacao do SESCOOP, estabelecer as diretrizes gerais e o piano

estrategico

a

serem

adotados pelas

Administracoes da Unidade Nacional ( UN), das

Unidades Estaduais ( UE) e das Unidades Regionais ( UR);

II- aprovar o Regimento Interno do SESCOOP e suas aiteracoes;

III- aprovar a estrutura organizacional do SESCOOP e as aiteracoes necessarias,
quando for o caso;

IV-

aprovar

os

pianos

anuais

e

plurianuais

de

trabalho,

os

orcamentos

e

as

reformulacoes da Unidade Nacional, a autorizar o envio das informacoes consolidadas
Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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dos orcamentos e reformulacoes das Unidades do SESCOOP ao Ministerio ao qual o
SESCOOP encontra- se vinculado;

V- aprovar, no ambito da Unidade Nacional ( UN) e Unidades Estaduais e/ ou Regionais,
na

forma

do

inciso

33,

Art.

demonstracoes financeiras,

III,

deste

Regimento,

o

balanco

geral,

as demais

o parecer do Conselho Fiscal e o relatorio anual de

atividades, corn base nos pareceres emitidos pela auditoria externa e pelos respectivos

Conselhos Fiscais e Administrativos, determinando seu encaminhamento a Secretaria
Federal de Controle Interno e ao Tribunal de Contas da Uniao, nos termos da lei;
aprovar as normas para a contratacao de pessoal do quadro efetivo para o
SESCOOP, e o piano de cargos, salarios e beneficios, o quadro de pessoal e a tabela
de remuneracao correspondente da Unidade Nacional do SESCOOP;

VI-

VII-

homologar o nome do Superintendente da Unidade Nacional do SESCOOP, por

indicacao do Presidente do Conselho Nacional;
VIIIe

Exercer a gestao dos recursos financeiros da Unidade Nacional do SESCOOP
deliberar sobre a aplicacao dos recursos financeiros do Fundo Solidario de

Desenvolvimento Cooperativo - FUNDECOOP;

IX-

autorizar a Diretoria Executiva a assinar instrumento juridico para cooperacao e

compartilhamento

de

Brasileiras — OCB

e/ ou corn as

atribuicoes

executivas,

corn a Organizacao das Cooperativas

Organizacoes das Cooperativas Estaduais — OCE' s, e

as respectivas alteracoes e ajustamentos, que as partes, de comum acordo, entendam
como

necessarias,

no

decurso de

sua

execucao,

ou

quando

aconselhadas

pela

fiscalizacao, auditoria ou pela supervisao;

X- autorizar, corn base ern parecer interno, a aquisicao, alienacao, cessao ou gravame
de bens imoveis;

XI-

aprovar

normas

de

licitacao

proprias

e

simplificadas

para

disciplinar

as

contratacoes de obras, servicos, compras, alienacoes e as situacoes de sua dispensa
ou inexigibilidade, de acordo corn as disposicoes legais;
XII-

autorizar a Diretoria Executiva a assinar convenios, contratos e ajustes ou outros

instrumentos juridicos, de acordo

corn

o

inciso III, letra " b" do

art.

3°,

e art.

5°, deste

Regimento;

XIII-

autorizar a contratacao de auditoria independente externa ou pericia, observando

as normas de licitacao aprovadas;
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XIV- criar a Unidade de Auditoria Interna em conformidade corn a legislagao pertinente
e aprovar o respectivo

XV-

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna — PAAAI;

estabelecer outras competencias ao Presidente do Conselho Nacional, alem das

enumeradas no artigo 23 deste Regimento Interno;
XVI- estabelecer outras competencias ao Superintendente, alem das enumeradas no

artigo 24 deste Regimento Interno;

XVII- estipular o valor das diarias e, quando for o caso, da ajuda de custo, para os
membros do Conselho Nacional e para o Conselho Fiscal;
XVIII- estipular a verba de representagao do Presidente do Conselho Nacional;

XIX- estabelecer o limite maximo de remuneragao do Superintendente;
XX-

as

criar

Administragoes

Estaduais

Regionais

e/ ou

e

determinar

que

seja

consolidada a execugao dos programas de trabalho das Administragoes Estaduais ou

Regionais, no que tange a formagao profissional cooperativista, a promogao social, e
pronunciar- se sobre esses programas;

XXI- determinar as providencias cabiveis, corn base no parecer dos orgaos da Unidade

Nacional do SESCOOP e de supervisao, fiscalizagao ou de auditoria exercida sobre a
Unidade Estadual ou Regional que nao cumprirdisposigao legal, regimental, normativos

do Conselho Nacional ou nos casos de comprovada ineficiencia;

XXII-

aplicar

disciplinar

penalidade

a

seus

aos

membros,

Dirigentes da

Unidade

Nacional, Estadual e/ ou Regional, empregados, nao excluindo, ainda, os membros dos
Conselhos
suspensao,

Fiscais
perda

da
do

Nacional,

Unidade
mandato

ou

Estadual

demissao,

e/ ou

conforme

a

Regional,
natureza,

inclusive
repercussao

de
e

gravidade da falta cometida;

XXIII- exigir das auditories, alem das atribuigoes tecnicas, a verificagao rigorosa do
cumprimento

da

aplicagao

dos

conforme estipula

recursos,

o

Capitulo VII

deste

Regimento;

XXIV- indicar

o

Presidente do

impedimento legal deste,

Conselho

conforme §

Nacional do SESCOOP,

4° do

artigo

na hipOtese de

13 deste Regimento

Interno. 0

Conselho Nacional sera convocado pelo Superintendente da Unidade Nacional do
SESCOOP, nos moldes do inciso XXIII do artigo 24 deste Regimento Interno.
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XXV- autorizar a constituicao de Unidades Regionais, resultantes da integracao entre
duas

ou mais

Unidades Estaduais do SESCOOP,

conforme

definido

no §

3° do artigo

6° deste Regimento, podendo, inclusive, reverter integracoes ja autorizadas;
homologar o Regimento Interno do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no

XXVI-

inciso III, do Art. 16, deste Regimento.

XXVII- estabelecer para o Conselho Nacional outras atribuicoes de acordo corn a
legislacao vigente;

XXVIII-

indicar Conselheiro

Representante da

Unidade Nacional

para compor o

Conselho Administrativo nas Unidades Estaduais ou Regionais;
XXIX- solucionar os casos omissos no presente Regimento.
Paragrafo unico —Os

a

Executiva,

Conselheiros nao respondem por atos praticados pela Diretoria

revelia,

sua

que

impliquem

em

responsabilidade

civil,

criminal

e/ ou

administrativa.

SECAO II - DO CONSELHO FISCAL DA UNIDADE NACIONAL DO SESCOOP
Art. 15— O Conselho Fiscal do SESCOOP sera composto por 6 ( seis) membros efetivos
e por

igual

numero

de

suplentes, a saber: ( redacao

de acordo corn Decreto 5. 315, de

2004)

I-

1(

representante

urn)

do Ministerio da Agricultura,

Pecuaria e Abastecimento;

redacao de acordo corn Decreto 5. 315, de 2004)
II -

1(

urn)

representante

do Ministerio da Previdencia Social; ( redacao de acordo corn

Decreto 5. 315, de 2004)
III - 1 ( urn) representante do Ministerio da Fazenda;

IV - 1 ( urn) representante de entidade representativa dos trabaihadores em sociedades
cooperativas; ( redacao

de acordo corn Decreto 5. 315, de 2004)

V - 2 ( dois) representantes indicados pela Organizacao das Cooperativas Brasileiras —

OCB. ( redacao de acordo corn Decreto 5. 315, de 2004)
Paragrafo unico —0 mandato de membro do Conselho Fiscal sera de 4 ( quatro) anos,
coincidente

corn

o

mandato

reconducao para o periodo

de

membro

do Conselho

Nacional,

sendo

vedada

a

imediato. ( redacao de acordo corn Decreto 5. 315, de 2004)
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Art. 16 —

A administracao da Unidade Nacional do SESCOOP sera fiscalizada pelo

Conselho Fiscal, ao qual compete, dentre outras atribuicoes, especialmente:
I-

acompanhar e fiscalizar a execucao financeira, orcamentaria e os atos de gestao;

II-

examinar e emitir pareceres sobre o Programa de Trabalho, sobre as propostas de
orcamentos

e

anuais

plurianuais,

o balanco geral e demais demonstracoes

financeiras;

III-

elaborar o seu Regimento, compativel com este Regimento, no que for aplicavel,
submetendo- o a homologacao do Conselho Nacional do SESCOOP;

IV-

recomendar a aprovacao ou nao da prestacao de contas da Unidade Nacional do
SESCOOP, corn as devidas observacoes, quando o caso exigir.

Paragrafo Unico —
auditoria

interna

e,

0 Conselho Fiscal podera requerer a assessoria do servico de
necessario,

se

solicitar a Diretoria Executiva a contratacao da

assessoria de auditores independentes ou peritos, sempre que tais servicos forem
considerados indispensaveis ao born desempenho de suas funcoes.
Art. 17 — 0 Conselho Fiscal
extraordinariamente,

sempre

reunir- se-

a bimestralmente

necessario,

que

em

carater

ordinario,

e,

observado o seu Regulamento de

Funcionamento.

Art. 18 — Os

membros do Conselho Fiscal, no exercicio da funcao, receberao diarias e,

quando for o caso, ajuda de custo, pela sua participacao nas reunioes, cujos valores

serao fixados em reuniao ordinaria do Conselho Nacional.

SECAO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIDADE NACIONAL DO SESCOOP

Art. 19 — A Diretoria Executiva da Unidade Nacional do SESCOOP é o orgao de

natureza executiva da administracao, consoante diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional, responsavel pela gestao administrativa e tecnica da Unidade Nacional do
SESCOOP.
Art. 20 —

A Diretoria Executiva da Unidade Nacional do SESCOOP, fiscalizada pelo

Conselho Fiscal,

sera

exercida

pelo

Superintendente, indicado pelo Presidente do

Conselho Nacional, e contratado apOs homologacao do Conselho Nacional.
Art. 21 — Compete a Diretoria Executiva da Unidade Nacional do SESCOOP cumprir e

fazer cumprir o Regimento do SESCOOP e as deliberacoes do Conselho Nacional.
Art. 22 —Os

atos de representacao ativa e passiva da Unidade Nacional do SESCOOP,
em juizo ou fora dele, tais como assinatura de instrumentos juridicos e seus aditivos,
procuracoes,

cartas

compromissos,

de

preposicao,

acordos,

recursos,
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licitatorios,

e

Paragrafo
a

que

outros

exoneracao, sera()

envolvam

tipo de

qualquer

obrigacao,

responsabilidade

ou

firmados pelo Superintendente.

Unico —As atribuicoes descritas no caput poderao ser objeto de delegacao

integrantes do

quadro

da

entidade,

mediante

instrumento

normativo

interno,

ou

procuracao publica ou particular, que estabeleca os limites dos poderes conferidos e a
vigencia da procuracao.

SECAO IV -

DAS COMPETENCIAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

DO SESCOOP
Art. 23 — Compete ao Presidente do Conselho Nacional:
I-

exercer a representacao institucional do SESCOOP e resguardar o use de sua

marca;

II - aprovar a pauta, convocar e presidir as reunioes do Conselho Nacional;
III - editar Resolucoes concernentes as deliberacoes do Conselho Nacional;
IV -

dar

posse

aos

membros

do Conselho

Nacional

e

do Conselho

Fiscal,

corn

cornpetente registro no livro de Ata;

V- manter permanente coordenacao entre a Diretoria Executiva e o Conselho Nacional;
VI - submeter ao Conselho Nacional todos os assuntos que requeiram seu exame e

deliberacao, e os demais que julgar necessarios;
VII - decidir os casos extraordinarios e urgentes "ad referendum" do Conselho Nacional,
submetendo- os

a

apreciacao

do

colegiado

na

primeira

reuniao

seguinte ao

ato

praticado;

VIII -

nomear as Comissoes e seus componentes, nos processos de sindicancia, no

ambito da Unidade Nacional, Regional ou Estadual, quando for o caso, por intermedio
de Resolucao especifica;
IX- indicar o Superintendente da Unidade Nacional do SESCOOP, para deliberacao do

Conselho Nacional, e, se aprovado, na sequencia, contrata- lo;
X - desempenhar outras atribuicoes que the forem confiadas pelo Conselho Nacional.
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SECAO V -

DAS COMPETENCIAS DO SUPERINTENDENTE DA UNIDADE
NACIONAL DO SESCOOP

Art. 24 — Compete ao Superintendente:

apoiar o Presidente do Conselho Nacional no exercicio da representacao

I—

institucional do SESCOOP, e no resguardo do use da marca;
II —

secretariar as reunioes do Conselho Nacional, sob coordenacao do Presidente do

colegiado;

III —

editar Portarias que regulamentem a organizacao, atribuicoes e competencias das

areas da Unidade Nacional;

cumprir e fazer cumprir o direcionamento estrategico, o piano de trabalho anual

IV -

e/ ou plurianual, o orcamento anual, assim como as politicos, diretrizes e prioridades
emanadas do Conselho Nacional, aplicaveis a Unidade Nacional;
V-

propor, ao Presidente do Conselho Nacional, ajustes nos pianos de trabalho e

respectivos

orcamentos

inicialmente

aprovados,

bem como autoriza- los dentro de

limites estabelecidos pelo Conselho Nacional, por intermedio de Resolucao especifica,
otimizando o desempenho da instituicao;
VI -

assinar os convenios, contratos, ajustes e outros instrumentos juridicos, podendo

constituir procuradores;

VII -

assinar,

designado

em

movimentacao

juntamente

Resolugao

de

contas

corn

empregado

Unidade

Nacional,

especialmente

os cheques e documentos de abertura e

especifica,

bancarias,

da

podendo

ainda

constituir

procuradores,

corn

destaque de poderes, alcadas e prazos;
VIII -

exercer as funcoes executivas que the forem atribuidas neste Regimento, bem

como aquelas que the forem atribuidas pelo Conselho Nacional;
IX -

encaminhar

ao

Presidente,

para

deliberacao do

Conselho Nacional,

o

piano

estrategico sistemico do SESCOOP;
X-

encaminhar ao Presidente, para deliberacao do Conselho Nacional, o Plano de

trabalho anual e/ ou plurianual, e o respectivo orcamento, da Unidade Nacional;
XI - encaminhar ao Presidente, para deliberacao do Conselho Nacional, a consolidacao

dos orcamentos e reformulacoes orcamentarias das Unidades do SESCOOP;

v
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XII — encaminhar ao Presidente, para deliberagao do Conselho Nacional, o relatorio

anual de atividades, os balangos, demais demonstragoes financeiras, e o parecer do
Conselho Fiscal, das Unidades do SESCOOP;
XIII - autorizar a admissao e demissao de empregados do quadro de pessoal da

Unidade Nacional do SESCOOP, consoante normativos internos vigentes;
XIV - encaminhar ao Presidente, para deliberagao do Conselho Nacional, as normas
para

contratagao

organograma

de

pessoal

do

quadro

efetivo

do

SESCOOP,

bem

como

o

funcional, o piano de cargos, carreiras e salarios e de beneficios, o

quadro de pessoal, e a tabela de remuneragao correspondente da Unidade Nacional
do SESCOOP;
XV - autorizar a Requisigao de Produtos e Servigos, ou delegar a autorizagao;
XVI -

autorizar

e

aprovar

os

procedimentos

de licitagao,

e,

nos termos da norma

especifica, sua dispensa ou inexigibilidade, para aquisigao de materiais, execugao de

servigos e obras, assim como para alienagao de bens moveis da Unidade Nacional do
SESCOOP, num e noutro caso, consoante modalidades e limites estabelecidos nas

normas aprovadas pelo Conselho Nacional, e de acordo corn a legislagao vigente, bem
como autorizar a aquisigao de bens e contratagao de servigos;
XVII - avocar a sua analise para julgamento ou decisao quaisquer assuntos que nao
sejam

de

competencia

do Conselho Nacional, ou que nao tenham sido por este

avocados;

XVIII - orientar e acompanhar a Gerencia Geral no cumprimento de suas atribuigoes;
XIX - Encaminhar ao Presidente do Conselho Nacional relator-los baseados no piano de
trabalho da Unidade Nacional do SESCOOP, em periodicidade a ser definida pelo

Presidente;
XX - submeter ao Presidente do Conselho Nacional todos os assuntos que requeiram

exame e aprovagao do Conselho Nacional, e os demais que julgar necessarios;
XXI - Praticar os atos de gestao, coordenagao e controle operacional e administrativo

da Unidade Nacional do SESCOOP;
XXII -

nomear as Comissoes Internas e seus componentes, quando for o caso, por

intermedio de Ordens de Servigo especificas;
XXIII - convocar o

Conselho Nacional para deliberar sobre a indicagao de novo

Presidente do Conselho Nacional, no caso de impedimento legal deste, conforme inciso
XXIV do artigo 14 deste Regimento Interno, no prazo maxima de 30 dias;
Servicro Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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XXIV —representar

a Unidade Nacional do SESCOOP em juizo, ou fora dele, podendo

constituir, para esse fim, procuradores, mandatarios ou prepostos.

CAPITULO V -

DAS UNIDADES ESTADUAIS OU REGIONAIS DO SESCOOP

Art. 25 — As Unidades Estaduais

Regionais

ou

sao

orgaos descentralizados,

cuja

constituicao é autorizada pelo Conselho Nacional, corn a finalidade de executar as
de formacao

acoes

demais

objetos previstos no art.

Art. 26 —

cooperativista,

profissional

1°

monitoramento,

promocao

social

e

deste Regimento, no ambito de sua abrangencia.

No ambito das Unidades Estaduais ou Regionais, o Conselho Administrativo

e seu orgao maxim, tendo mandato de 04( quatro) anos, coincidente corn os mandatos
das Diretorias da

respectiva

Organizacao das Cooperativas do Estado — OCE ou

Unidade Estadual da OCB. Sera

de

numero

composto

por

cinco

membros

titulares — e igual

suplentes —assim constituido:

I- pelo Presidente da respectiva Organizacao Estadual ou Unidade Estadual da
OCB, como seu Presidente;
II - 1 ( um) representante indicado pelo Conselho Nacional;

Ill OCE

ou

3 ( tres) representantes indicados pela respectiva Organizacao Estadual —

Unidade Estadual da OCB, dos

quais

1 ( urn) representara os empregados em

cooperativas e 2 ( dois) representarao as cooperativas contribuintes do SESCOOP.
A indicacao dos representantes a que se refere o inciso III do caput deste artigo

1° —

sera exercida pelo Presidente do Conselho Administrativo, corn aprovacao da Diretoria
da respectiva Unidade Estadual da OCB. 0 representante dos empregados devera ter
vinculo empregaticio corn uma cooperativa contribuinte.

2° —

No caso de vacancia de cargo ou cargos no Conselho Administrativo, o seu

Presidente solicitara, no prazo de 30 ( trinta) dias, a indicacao de novos titulares, sendo

as vagas preenchidas corn a posse dos indicados, para a complementacao do mandato
do substituido.

3° —

No caso de vacancia do cargo de Presidente da Unidade Estadual da OCB, o

Conselho Administrativo, em reuniao plena, escolhera, dentre seus membros, nome
para

exercer

interinamente

o

cargo,

ate que o novo Presidente da Organizacao

Estadual — OCE ou Unidade Estadual da OCB seja empossado.
c
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4°— A

Presidencia da Unidade Estadual do SESCOOP sera exercida pelo Presidente

da Unidade Estadual da OCB, escolhido em conformidade com o seu estatuto social,
obrigatoriamente registrado na

Organizacao das Cooperativas Brasileiras - OCB.

5° — A Presidencia da Unidade Regional do SESCOOP,
deste

Regimento

Interno,

Estaduais

Organizacoes

3°, do artigo 6°,

prevista no §

sera exercida por urn dos Presidentes de uma das

da

sua

area

de

abrangencia,

escolhido

entre

eles,

em

conformidade corn o seu Regimento Interno.

Art. 27 —

Os Conselhos Administrativos Estaduais ou Regionais poderao vincular-se,

por cooperacao, as Unidades Estaduais da OCB, corn as quais o SESCOOP venha a
estabelecer instrumentos juridicos.

CAPITULO VI -

DAS NORMAS COMUNS AOS ADMINISTRADORES E

CONSELHEIROS FISCAIS ESTADUAIS OU REGIONAIS
Art. 28 — Nao

podem ser indicados para os cargos de Administradores e Conselheiros

Fiscais, alem das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou no ambito do SESCOOP,
condenados

por

falimentar, de

crime

prevaricacao,

corrupcao

passiva,

concussao,

peculato, ou contra a economia popular, a fe pUblica ou a propriedade.
Paragrafo
artigo

lunico —

Nao podem compor os orgaos da Unidade Estadual, previstos no

6° deste Regimento Interno,

os parentes entre si ate

reta ou colateral, e o( a) cOnjuge ou companheiro( a),

2° ( segundo) grau, em linha

na forma da lei.

Os membros do Conselho Administrativo e Fiscal Estadual tern os mesmos
deveres dos Administradores e respondem pelos danos resultantes de omissao no

Art. 29 —

cumprimento de seus deveres e de atos praticados corn dolo ou culpa, ou corn violacao
da lei e deste Regimento.

Art. 30 — No caso de vacancia de cargos nos Conselhos da Unidade Estadual o

Presidente do Conselho Administrativo Estadual solicitara, em ate 30 ( trinta) dias, a
Diretoria da ( denominacao

e

sigla

da OCB Estadual) ou ao Conselho Nacional do

SESCOOP, conforme o caso, a indicacao de novos Conselheiros, os quais tomarao
posse para cumprir o restante do mandato.
Art. 31 —

No caso de vacancia do cargo de Presidente, o Conselho Administrativo

Estadual,

em

reuniao

extraordinaria,

escolhera urn de seus membros para exercer

interinamente a Presidencia, ate que a ( denominacao e sigla da OCB Estadual) eleja o
substituto na forma da lei e dos seus Estatutos.
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Na primeira reuniao ordinaria do Conselho Administrativo Estadual, apos as

Art. 32 —
eleigoes

na (

gerais

denominagao

sigla

e

sigla

da OCB Estadual), o novo Presidente da

da OCB Estadual)

tomara posse na Presidencia da Unidade

denominagao e

Estadual.

1° —

Como primeiro ato devera indicar os representantes das cooperativas indicados

pela diretoria da ( denominagao e sigla da OCB Estadual) e expedir correspondencia

para o Presidente do Conselho Nacional do SESCOOP para que este indique o seu
representante e respectivo suplente para compor o novo Conselho.
2° — No

prazo

maximo

de 30 ( trinta) dias, os novos representantes devem ser

empossados, permanecendo os antigos Conselheiros em suas fungoes, ate que isso
ocorra.

CAPITULO VII

DAS COMPETENCIAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA

SECAO I -

UNIDADE ESTADUAL OU REGIONAL DO SESCOOP
Art. 33 — Ao

Conselho Administrativo Estadual ou Regional compete difundir e

implementar as

politicas,

diretrizes,

programas,

projetos

e

normativos,

com

estrita

observancia das deliberagoes e decisoes do Conselho Nacional, contribuindo para que

as atribuigoes e os objetivos do SESCOOP sejam alcangados em sua area de atuagao,
especificamente:

I-

fixar sua politica de atuagao e estabelecer as normas operacionais que regerao suas

atividades, bem como fazer obedecer as diretrizes gerais;
II -

aprovar

os

pianos

anuais

e

plurianuais

de

trabalho,

os

orgamentos

e

as

reformulagoes que se fizerem necessarias, encaminhando- os a Unidade Nacional do
SESCOOP para consolidagao;

III - aprovar os balangos, as demonstragoes financeiras, o parecer do Conselho Fiscal

Estadual

e o relator-I°

anual das atividades e encaminha- los ao Conselho Nacional para

aprovagao;

IV - aprovar o piano de cargos, salarios e beneficios, o quadro de pessoal e a tabela de

remuneragao correspondente a contratagao dos empregados do quadro efetivo da
Unidade Estadual ou Regional;
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V - autorizar, corn base ern parecer interno, a aquisicao, alienacao, cessao ou gravame

de bens imoveis;

autorizar a assinatura de convenios, contratos e ajustes ou outros instrumentos

VI -

juridicos, exigindo- se para a assinatura de convenios internacionais a autorizacao do
Conselho Nacional;

estabelecer outras competencias ao Presidente do Conselho Administrativo, alem

VII -

das enumeradas no artigo 39 deste Regimento;

estabelecer outras competencias ao Superintendente, alem das enumeradas no

VIII -

artigo 40 deste Regimento, e as atribuicoes dos demais orgaos da entidade;
IX- aplicar penalidade disciplinar a seus membros, inclusive de suspensao ou cassacao
do mandato, conforme a natureza, repercussao e gravidade da falta cometida;
X-

estabelecer o valor da diaria ou, quando for o caso, da ajuda de custo, para os

membros do Conselho Administrativo Estadual e do Conselho Fiscal Estadual;
XI -

estabelecer a verba de representacao do Presidente do Conselho Administrativo

Estadual;

XII -

estabelecer o limite maxima de remuneracao do Superintendente Estadual ou

Regional;

XIII - aprovar seu Regimento, no qual devera constar a estrutura organizacional e suas

principals funcoes, fazendo observar, no que couber, o Regimento Interno da Unidade
Nacional do SESCOOP;

XIV -

solucionar casos omissos no Regimento Interno do SESCOOP Estadual ou

Regional;

XV -

atuar

de forma

conjunta

corn

o

Sistema OCB, corn orgaos publicos e corn

entidades privadas corn vistas ao cumprimento das deliberacoes do Conselho Nacional;
XVI -

fazer cumprir as normas de licitacoes aprovadas pelo Conselho Nacional do

SESCOOP, que disciplinam as contratacoes de obras, servicos, compras, alienacoes e
as situacoes de sua dispensa ou inexigibilidade;

XVII - fazer cumprir as demais normas e resolucOes aprovadas pelo Conselho Nacional

do SESCOOP.
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Paragrafo Unico — Os valores fixados relativos aos incisos X, XI e XII, deste artigo,

devem ser compativeis corn as receitas auferidas e nao ultrapassarao o limite de 80%
oitenta por cento) dos valores estabelecidos pelo Conselho Nacional.

SECAO II - DO CONSELHO FISCAL DA UNIDADE ESTADUAL OU REGIONAL DO
SESCOOP

Art. 34 — 0 Conselho Fiscal sera composto por 03 ( tres) membros titulares e igual

numero de suplentes, indicados pela Diretoria da Unidade Estadual da OCB para urn

mandato de 04 ( quatro) anos, coincidente corn o mandato do Conselho Administrativo,
sendo vedada

1°—

a

reconducao para o period()

imediato.

Os suplentes substituirao os titulares ern suas ausencias e afastamentos, vedada

a substituicao por procuradores ou prepostos.

2° — Nos casos de vacancia e ou impedimentos, o Presidente do Conselho Fiscal

solicitara, no prazo de ate 30 dias, a indicacao de novo( s) conselheiro( s).

Art. 35 — Compete ao Conselho Fiscal Estadual ou Regional:

I-

acompanhar e fiscalizar a execucao financeira, orcamentaria e os atos de gestao;

II - examinar e emitir pareceres sobre o balanco patrimonial e demais demonstracoes

financeiras;

III -

solicitar ao Conselho Administrativo a contratacao de assessoria de auditores ou

peritos,

sempre

que

tais

servicos

forem

considerados

indispensaveis

ao

born

desempenho de suas funcoes;

IV- elaborar o seu Regimento Interno, compativel corn o Regimento do Conselho Fiscal

da Unidade Nacional do SESCOOP, no que for aplicavel;

V - indicar entre seus pares urn Presidente e urn secretario para coordenar e relatar as
atividades;

V - dar

conhecimento

dos

seus

relatorios

a Diretoria Executiva da( s) Unidade( s)

Estadual( is) do SESCOOP e, se for o caso, ao Conselho Administrativo.
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SECAO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIDADE ESTADUAL OU

REGIONAL DO SESCOOP

Art. 36 — A Diretoria Executiva é o orgao gestor e de Administracao da Unidade

Estadual ( UE)

ou

Unidade Regional ( UR) do SESCOOP, consoante as diretrizes

estabelecidas pelos Conselhos Nacional, Estadual ou Regional. Sera composta pelo

Presidente do Conselho Administrativo, como seu Presidente, e peso Superintendente.

Art. 37 — Os

Unidade

atos

de

representacao

Regional ( UR),

em

juizo

ativa

ou

e

passiva

da Unidade Estadual ( UE)

fora dele, tais

como

contratos,

ou

quitacoes,

transacoes, desistencias, compromissos, acordos e outros que envolvam qualquer tipo
de

obrigacao, responsabilidade ou exoneracao, sera()

firmados pelo Presidente e pelo

Superintendente.

Paragrafo

Unico — Excepcionam- se da

regra acima as demandas judiciais que

envolvam as contribuicoes para o SESCOOP, ou que possam ter repercussao em nivel
nacional, devendo a Unidade Estadual e/ ou Regional, comunicar imediatamente tal fato

a Diretoria Executiva da Unidade Nacional, para a tomada de providOncias.
Art. 38 — A Diretoria Executiva da Unidade Estadual e/ ou Regional sera dirigida pelo
Presidente

do

Conselho

Administrativo

e,

coordenada

e

operacionalizada,

pelo

Superintendente.

SECAO IV - DAS COMPETENCIAS DO PRESIDENTE DA UNIDADE ESTADUAL

OU REGIONAL DO SESCOOP
Art. 39 — Compete ao Presidente do Conselho Administrativo:

I-

executar a politica de atuacao do SESCOOP, emanada do Conselho Nacional,

respondendo perante o Tribunal de Contas da Uniao pelos atos da sua gestao;
II -

representar a Unidade em juizo ou fora dele e constituir procuradores, observando

a excecao contida no art. 37 deste Regimento;
III - convocar e presidir as reunioes do Conselho Administrativo;

IV - assinar os convenios, contratos, ajustes e outros instrumentos juridicos;
VI -

assinar os cheques e os documentos de abertura e movimentacao de contas

bancarias em conjunto com o Superintendente ou corn funcionario especialmen e
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designado, por intermedio de instrumento particular de procuragao que estabelega os
limites dos

poderes conferidos

e a vigencia

da

procuragao,

cujo

period()

nao devera

exceder o mandato em exercicio;

VI -

indicar e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneragao, mediante

aprovagao do Conselho Administrativo;

VII -

autorizar a contratagao de empresas prestadoras de servigos, mediante aprovagao

do Conselho Administrativo;

cumprir as normas de licitagoes aprovadas pelo Conselho Nacional do SESCOOP,

VIII -

que disciplinam as contratagoes de obras, servigos, compras, alienagoes e as situagoes
de sua dispensa ou inexigibilidade;

IX -

dar posse aos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal Estadual, fazendo

registro do ato na Ata de Reunioes;
X-

nomear

os

assessores

e

gerentes

dos orgaos internos da Administragao,

por

proposta do Superintendente;

XI - avocar a sua analise de julgamento ou decisao quaisquer questoes em assuntos

que nao sejam da competencia do Conselho Administrativo ou que nao tenham sido
por este avocados.

XII -

XIII -

cumprir os demais normativos aprovados pelo Conselho do SESCOOP;

editar e promover o cumprimento dos normativos e deliberagoes do Conselho

Administrativo Estadual; aprovar regulamentos internos e suas alteragoes, definindo a
atribuigao,

organizagao e competencia dos setores administrativos e operacionais,

observando

as

normas

e

deliberagoes

expedidas

pelo

Conselho

Nacional

do

SESCOOP.

SEcAO V - DAS COMPETENCIAS DO SUPERINTENDENTE DA UNIDADE

ESTADUAL OU REGIONAL DO SESCOOP
Art. 40 — 0 Superintendente sera nomeado pelo Presidente, apos aprovagao pelo

Conselho Administrativo.

r,
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Art. 41 — Os orgaos da

funcional da Administracao

estrutura

sera()

dirigidos por

assessores e gerentes nomeados pelo Presidente do Conselho Administrativo,
mediante proposta do Superintendente.
Art. 42 —Ao

Superintendente, diretamente subordinado ao Presidente da Unidade

Estadual ou Regional do SESCOOP, compete:
I-

organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a

supervisao em cooperativas;

exercer a coordenacao, a supervisao e a fiscalizacao da execucao dos programas

II -

e dos projetos de formacao profissional, de gestao cooperativista e de promocao social
no Estado;

III -

articular- se

com

orgaos

publicas

entidades

e

ou

privadas

estabelecendo

instrumentos de cooperacao;

encaminhar ao Conselho Administrativo relator-los trimestrais e anuais, com base

IV -

no piano de trabalho;

V-

dirigir, ordenar e controlar as atividades tecnicas e administrativas da Administracao,

praticando os atos pertinentes de sua gestao;

VI -

assinar,

juntamente

com

Presidente

o

ou

com

funcionario

especialmente

designado, mediante instrumento particular de procuracao corn destaque de poderes,

alcadas e prazos, os cheques e documentos de abertura e movimentacao de contas
bancarias;

VII -

cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administracao, do Conselho

Administrativo e do seu Presidente;

VIII -

praticar

os

atos

de

admissao,

gestao

e

demissao

dos

empregados,

sob

a

supervisao do Presidente do Conselho Administrativo;

IX - encaminhar ao Presidente, para aprovacao do Conselho Administrativo Estadual,
o

Plano de Trabalho,

contendo

os

objetivos,

os
as

anuais

pianos
acnes

e

as

e

plurianuais,

datas de

o

planejamento

execucao;

os

estrategico

balancos, demais

demonstracoes financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Estadual e o relatorio anual

de atividades, cujas pecas deverao ser apreciadas e aprovadas ate o final do primeiro
trimestre do ano subsequente ao da prestacao de contas, ou conforme determinar a lei;

X - secretariar as reunioes do Conselho Administrativo;
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XI -

elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo os projetos de atos

e normas cuja decisao nao seja de sua competencia;
XII -

expedir normativos visando o cumprimento eficiente dos objetivos do SESCOOP

e das normas editadas pelo Conselho Administrativo;
XIII -

difundir metodologias para a formagao profissional e para a promogao social dos

empregados e cooperados nas sociedades cooperativas.

CAPITULO VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 43 — Constituem receitas do SESCOOP:

contribuigao mensal compulsoria, a ser recolhida pela Previdencia Social

I-

e/ ou Ministerio da Fazenda;
II - doagoes e legados;

III -

subvengoes voluntarias da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios;

IV -

rendas oriundas de prestagao de servigos, da alienagao ou da locagao de

seus bens;

V-

receitas operacionais;

VI -

penas pecuniarias; e

VII - receitas de aplicagoes financeiras.

Paragrafo unico —

Os saldos dos recursos financeiros apurados ao final de cada

exercicio, serao incorporados ao patrimOnio, para aplicagao em seus programas nos
exercicios seguintes.

Art. 44 — As
atividades

receitas geradas e arrecadas pelo SESCOOP deverao ser aplicados nas

relativas

aos

fins, despesas de carater geral e investimentos

objetivos

necessarios para atingir os objetivos
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descritos

no artigo

1°
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Art. 45 — 0

valor correspondente a

100% (

cern por cento) da arrecadacao liquida do

SESCOOP, proveniente da contribuicao mensal compulsoria oriunda das cooperatives,
sera distribuido conforme estabelecido abaixo:

2% ( dois

Ia

por cento) para a

titulo de taxa de

Organizacao das Cooperativas Brasileiras - OCB

pela

administracao,

utilizacao

de

sua

estrutura

institucional, de

representacao, de informacao e de logistica disponivel no Sistema OCB/ OCEs;
II -

10% (

dez por cento) para custeio e aplicacao pela Unidade Nacional do

SESCOOP;

18% ( dezoito

III -

bancaria

conta

para a formacao do Fundo Solidario de

FUNDECOOP, administrado pela Unidade Nacional,

Desenvolvimento Cooperativo ern

cento)

por

resolucao

conforme

especifica,

do

Conselho

Nacional

do

SESCOOP;

setenta por cento) para aplicacao direta pelas Unidades Estaduais ou
Regionais, conforme normas definidas pelo Conselho Nacional do SESCOOP.
IV - 70% (

1° — 60% ( sessenta por cento) da receita a que se refere o inciso III deste artigo sera
as Unidades

destinada
definidos

em

Resolucao

Estaduais ( UE)

corn

menor

especifica, e os outros

orcamento,

conforme

criterios

40% ( quarenta por cento) da mesma

receita ficarao a disposicao da Unidade Nacional, em conta bancaria especifica, para
fomento

iniciativas

a

que

apoiem

o

fortalecimento da

governanca,

da gestao e da

atuacao finalistica das unidades estaduais e/ ou regionais, bem como para utilizacao em
iniciativas, proprias ou de terceiros, voltadas ao desenvolvimento do cooperativismo,
mediante deliberacao do Conselho Nacional.

2° — As

receitas a que

se refere o

inciso IV deste

artigo sera()

calculadas de forma

proporcional a arrecadacao de cada Unidade da Federacao.
3° — As

receitas

geradas

e

arrecadas

pelas

Unidades

Nacional,

Estaduais ou

Regionais deverao ser aplicadas nas atividades relativas aos objetivos fins, despesas
de carater geral e investimentos necessarios para atingir os objetivos descritos no artigo
1°

deste Regimento Interno.

4° —

Os saldos dos recursos financeiros provenientes dos repasses as Unidades

Estaduais ( UE) e as Unidades Regionais ( UR) do SESCOOP, apurados ao final de cada
exercicio,

serao

incorporados

ao

patrimonio

destes, para aplicacao

nos exercicios

seguintes.
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CAPITULO IX

DO REGIME JURIDICO E OUTRAS DISPOSICOES RELATIVAS A

SECAO I -

PESSOAL

Art. 46 — 0

regime juridico do pessoal do quadro do SESCOOP é o da Consolidagao

das Leis do Trabalho —CLT e respectiva legislagao complementar.

Art. 47 — A

admissao

de

no

pessoal,

ambito das Unidades Nacional, Estaduais ou

Regionais, dar-se- a mediante contratagao conforme previsto na CLT, observadas os
normativos especificos editados pelo Conselho Nacional.
Art. 48 —

Os empregados do SESCOOP serao submetidos a periodica avaliagao,

visando aferir o seu desempenho profissional.
Art. 49 — A

politica salarial e o piano de beneficios., que se fizerem necessarios, serao
definidos no piano de cargos, salarios e beneficios, de responsabilidade da Unidade
Nacional, Estadual ou Regional.
Paragrafo unico — As

Unidades Estaduais e as Unidades Regionais do SESCOOP

terao equipe propria, sem qualquer vinculagao trabalhista a Unidade Nacional ( UN) do
SESCOOP. 0 piano de cargos, salarios e beneficios serao condizentes com a realidade
financeira e com o piano de trabalho, observada as diretrizes para a forma de
contratagao

e

para

o

desempenho

profissional,

definidos pelo Conselho Nacional,

através de normativo proprio.

CAPITULO X
SECAO I -

DO MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESTADUAIS OU REGIONAIS
DO SESCOOP

Art. 50 — A Unidade Nacional ( UN)

do SESCOOP, mediante regulamentagao do

Conselho Nacional, instituira e mantera sistema permanente DE monitoramento das
Unidades Estaduais ( UE) e das Unidades Regionais ( UR) do SESCOOP.
1°—

0 Presidente do Conselho Nacional podera valer- se dos trabalhos da sua equipe

tecnica, da auditoria interna e da auditoria independente para efetuar o monitoramento
constante das Unidades Estaduais e Regionais do SESCOOP.
2° —

Constatada

qualquer

irregularidade, o

Presidente da Unidade Nacional do

SESCOOP designara uma comissao de sindicancia incumbida de apurar os fatos.
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3° — Concluida

sindicancia,

a

a

comissao

enviara

relatorio

circunstanciado

ao

Presidente da Unidade Nacional do SESCOOP para deliberacao do Conselho Nacional.
Art. 51 — 0 Conselho Nacional podera decretar a intervencao na referida Unidade

Estadual ou Regional ou adotar outras medidas capazes de corrigir as irregularidades,
sem prejuizo das sancoes legais cabiveis.

1° —

0 normativo que determiner a intervencao fixara sempre a amplitude da

intervencao

e

em

condicoes

as

que

devera

ser

podendo,

executada,

inclusive,

suspender ou destituir membros da Diretoria Executiva e/ ou dos Conselhos Estaduais
e/ ou Regionais, visando garantir a eficacia e eficiencia do procedimento de intervencao.
2° — Compete ao Presidente do Conselho Nacional tornar efetiva a intervencao e,

sendo necessario, nomear interventor, ou designar equipe para tal fim.
Art. 52 — Em casos de urgencia justificada, a intervencao podera ser decretada pelo
Presidente do Conselho Nacional, " ad referendum" deste. Adotado esse procedimento,

o fato devera ser pautado na reuniao subsequente.

Paragrafo

lunico:

Adotada

a

intervencao " ad

referendum",

o fato devera ser pautado

na reuniao subsequente, para deliberar sobre o ato do Presidente.
Art. 53 —Cessada a intervencao, salvo deliberacao em contrario do Conselho Nacional,

o Presidente da Unidade Estadual da OCB devera recompor a Unidade Estadual ou
Regional do SESCOOP nos termos deste Regimento Interno, a qual cabera:

I-

efetivar as

providencias, especialmente

de

carater

judicial, necessarias a

apuracao de irregularidades e responsabilidades, apontadas na sindicancia;

II -

dar

prosseguimentos

tais

a

providencias,

quando

neo

concluidas

pela

intervencao.

CAPITULO XI
SECAO I -

Art. 54 — A Auditoria
racionalizacao

das

Interna

acnes

de

DA AUDITORIA INTERNA

tera

por objetivo

controle,

nos

o fortalecimento

termos

do

Decreto

da
n°.

gestao
3. 591/ 00,

e a
de

06/ 09/ 2000, e suas alteracoes posteriores.

v
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Art. 55 — Compete a Auditoria Interna:

verificar e acompanhar o cumprimento das metas previstas nos pianos e

I-

programas anuais e plurianuais de atividades do SESCOOP;
comprovar a legalidade, legitimidade economicidade, eficiencia e eficacia

II -

dos atos de gestao praticados, quanto ao aspecto contabil, financeiro, orgamentario,
operacional

e

patrimonial,

através

de

levantamentos,

auditorias,

inspegoes

e

acompanhamentos;

III -

realizar auditorias e

responsabilidade

de

entidades

inspegoes sobre a gestao dos recursos sob a

privadas,

repassados

mediante

convenio,

acordos,

ajustes ou outro instrumento juridico;

IV - apurar os atos ou fatos irregulares, acaso praticados pelas Administragoes
das

Unidades

Nacional,

Regional

ou

Estadual,

na

utilizagao

dos

recursos,

comunicando- os ao respectivo Conselho, para as devidas providencias;

V -

o

cumprimento

pelas

Unidades

Nacional,

Regional

ou

Estadual,

das

recomendagoes e/ ou determinacoes dos orgaos de fiscalizagao, de controle interno e
do Tribunal de Contas da Uniao;

VI - proceder, por solicitagao do Conselho Nacional, do Conselho Fiscal, ou do

Presidente do Conselho Nacional, a auditorias e inspecoes contabeis, financeiras,

orramentarias, operacionais e patrimoniais do SESCOOP;

VII - examinar e emitir parecer sobre a prestarao de contas anual da Unidade
Nacional;

VIII -

adotar providencias sempre que solicitado pelo Tribunal de Contas da

Uniao.

IX -

elaborar o

seu

Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna — PAAAI,

submetendo- o a aprovacao do Conselho Nacional do SESCOOP, conforme previsto no
inciso XV do artigo 14 deste Regimento, bem como o Relatorio Anual de Atividade da
Auditoria Interna - RAAAI e encaminha- los aos orgaos competentes.
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CAPITULO XII - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 56 — As Unidades Estaduais ( UE)

ou

Unidades Regionais ( UR) do SESCOOP,

ficarao responsaveis por todos os atos formais, praticados ou constituidos na vigencia
de instrumentos juridicos, por elas celebrados corn a interveniencia da Unidade
Nacional do SESCOOP.

Art.

57 —

Somente

poderao

beneficiar- se

dos

Programas

administrados

pelo

SESCOOP, as Organizacoes Estaduais ou Unidades Estaduais da OCB e cooperativas
as

contribuicoes

adimplentes

corn

constituidas,

registradas,

e ern

ao

Sistema

situacao de

OCB/ SESCOOP,

regularidade

para

corn

legalmente

o

Sistema

OCB/ SESCOOP.

Art. 58 —

Os casos omissos no presente Regimento serao resolvidos pelo Conselho

Nacional, ern consonancia corn a legislacao vigente.
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Brasilia, 5 de outubro de 2017.

Ilustrissimo Senhor
OFICIAL DO CARTORIO MARCELO RIBAS
Brasilia — DF

Prezado Senhor,

Eu,

MARCIO LOPES DE FREITAS, brasileiro, casado, administrador, Portador da

Cedula de Identidade

n°

9. 871. 772- 8 — SSP/ SP, inscrito no CPF sob n° 046. 067. 008-

58, Presidente do Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, situado em
Brasilia — DF,

no

SAUS ( Setor de Autarquias Sul), Quadra 04, Bloco " I",

venho a

presenga de Vossa Senhoria, requerer o reqistro e arquivamento da Resolugao N°
1645/ 2017 — Conselho Nacional do

Sescoop, anexa, cuja deliberagao ocorreu na
104a Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional do Sescoop, em 26 de setembro de

2017.

Nestes Termos,
Pego Deferimento.

MARCIO LOPES DE FREITAS
Presidente
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