
SESCOOP/SC
Service Nacional dc Aprcndi7agem 
do Cooperalivismo

REGIMENTO INTERNO DO SERVICO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO SESCOOP/SC

SESCOOP/SC

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1°. O Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
SESCOOP/SC, orgao descentralizado, instituido pelo sen Conselho 
Nacional, relacionado a Organizagao das Cooperativas do Estado de Santa 
Catarina - OCESC, nos termos da Medida Provisoria n° E715, de 03 de 
setembro de 1998, e suas edigoes, e Decreto n 3.017, de 06 de abril de 1999, 
estabelecido na Avenida Almirante Tamandare, 633, Bairro Capoeiras em 
Florianopolis, Santa Catarina, cuja finalidade e executar as agoes de 
monitoramento, formagao profissional e promogao social no ambiente das 
cooperativas do Estado de Santa Catarina, tendo como objetivos:

organizar, administrar e executar o ensino de formagao profissional 
e a promogao social dos trabalhadores e dos cooperados das 
cooperativas;
operacionalizar o monitoramento, a supervisao, a auditoria, 
consultorias e o controle em cooperativas, confonne sistema 
desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organizagao das 
Cooperativas Brasileiras - OCB;
assistir e apoiar financeiramente as cooperativas contribuintes, na 
elaboragao e execugao de programas de capacitagao, realizagao da 
aprendizagem metodica e continua, graduagao e pos-graduagao de 
seus colaboradores;
estabelecer e difundir metodologias adequadas a formagao 
profissional do trabalhador em gestao de cooperativas e a 
promogao social do trabalhador e do cooperado; 
exercer a coordenagao, supervisao e fiscalizagao da execugao dos 
programas e projetos de formagao profissional executados em 
cooperativas com apoio financeiro do SESCOOP/SC; 
assessorar o Governo em assuntos relacionados com a fonnagao 
profissional e de gestao cooperativista.
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Art. 2°. Para o desenvolvimento de suas atividades, cabera ao 
SESCOOP/SC:

manter-se integrado a outros orgaos e entidades, publicas e 
privadas, que se dediquem a fonna^ao profissional cooperativista 
ou promogao social, os quais serao considerados colaboradores do 
SESCOOP/SC, apos a formalizagao de contratos e convenios 
especificos;
promover aproveitamento da capacidade instalada da Organizagao 
das Cooperativas do Estado de Santa Catarina OCESC, de 
estabelecimentos de ensino, associagoes de classe e de carater 
cultural, objetivando evitar a duplicagao de investimento em 
imobilizagoes para atender as atividades de formagao profissional 
e promogao social no cooperativismo;

LIE promover e apoiar a formagao e o aperfeigoamento de pessoal 
especializado em cooperativismo e nas atividades integrantes do 
sen objetivo, bem como, realizar o treinamento sistematico de sen 
pessoal tecnico, administrative e de apoio;

IV. formular pianos e programas anuais de trabalho;
ter politica de atuagao que contemple tanto a manutengao de cursos 
e treinamentos em estabelecimentos de ensino regulares, como a 
realizagao de cursos, capacitagoes e reciclagens tecnicas de curta e 
media duragao, de natureza transitoria;

VI. fazer observar os criterios estabelecidos pelo Conselho Nacionai, 
para assegurar a indicagao dos trabalhadores em cooperativas, que 
sejam selecionados para participar dos programas de fonnagao 
profissional, com base no principio de igualdade e sem distingao 
de genero, raga, crenga religiosa ou convicgao filosofica ou 
politica;

VII. promover pesquisas sobre aspectos vinculados a mao de obra em ^ § 
cooperativas e no mercado de trabalho, bem como, metodos e o£? p? 
tecnologias educacionais apropriadas a aprendizagem no meio : ^ 
cooperativista;

VIII. articular-se e promover a obtengao de novos conhecimentos e 
tecnologias junto a orgaos e entidades nacionais e intemacionais 
em assuntos relacionados com a formagao profissional e tecnica de 
colaboradores e dirigentes de cooperativas, bem como, a inovagao 
mercadologica que promova o desenvolvimento das cooperativas
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IX. divulgar as a^oes do cooperativismo e sua importancia 
socioeconomica.

CAPITULO II

DA ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO

Art. 3°. Sao orgaos de deliberate, execu9ao, fiscaliza^ao e assessoramento 
do SESCOOP/SC:

Conselho Administrative 
Diretoria Executiva 
Conselho Fiscal

I.
II.
III.

Se<?ao I - DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Art. 4°. O Conselho Administrative do SESCOOP/SC e o orgao maximo no 
ambito da administrate estadual e tera o mandato de 04 (quatro) anos, 
coincidentes com o mandate do Conselho de Administrate da OCESC, 
sendo composto por 5 (cinco) membros titulares e 3 (tres) suplentes, sendo:

o Presidente da OCESC sen Presidente nato;
1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional;
1 (um) representante titular e 1 (um) suplente, representando os 
trabalhadores em cooperativas;
2 (dois) representantes titulares e 2 (dois) suplentes representando 
as cooperativas.
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IV.
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111§ 1°. A escolha dos representantes titulares e suplentes dispostos nos incisos 
III e IV deste artigo, sera exercida pelo Presidente do Conselho 
Administrative do SESCOOP/SC, ouvido o Conselho de Administrate da 
OCESC.
§ 2°. Na ausencia do Presidente da OCESC, um vice-presidente da OCESC, 
escolhido entre sens pares, assumira interinamente o cargo, e no caso de 
vacancia de cargos no referido Conselho, o sen Presidente, solicitara no 
prazo de ate 30 (trinta) dias a indicate de novos titulares, cujas vagas serao 
preenchidas com a respectiva posse dos indicados para cumprir o mandate 
do substituido. Se vagar o cargo de Presidente da OCESC, o Conselho em 
reuniao plena escolhera entre sens membros nome para exercer 
interinamente o cargo, ate que o novo Presid^nfe da OCESC seja empossa\jo.
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§ 3°. Cada Conselheiro tera direito a um voto em plenario, cabendo ao 
Presidente, alem do voto comum, o voto de qualidade.
§ 4°. Os membros do Conselho Administrativo terao mandate de 4 (quatro) 
anos, permitida a recondii9ao para igual periodo, excetuando da regra o cargo 
de Presidente, cujo mandate e coincidente com o da Presidencia da OCESC. 
§ 5°. Os membros do Conselho Administrativo receberao gratifica9ao de 
presen^a por suas participagdes nas reunioes, sendo o montante fixado pelo 
proprio Conselho, observando os limites estabelecidos no presente 
regimento.
§ 6°. O Conselho Administrativo reunir-se-a, em carater ordinario 
bimestralmente e, em carater extraordinario quando necessario.
§ 7°. O Conselheiro que faltar sem justificativa, a 3 (tres) reunioes 
consecutivas ou a 5 (cinco) altemadas, sera substituido pelo suplente, 
cabendo ao Presidente a indicagao de novo Conselheiro.

Art. 5°. Ao Conselho Administrativo cabe difundir e implementar as 
politicas, diretrizes, programas, projetos e nonnativos, com estrita 
observancia das deliberagoes e decisoes do Conselho Nacional, contribuindo 
para que as atribuigoes e os objetivos do SESCOOP sejam alcangados com 
proveito em sua jurisdigao, competindo-lhes:

fixar a politica de atuagao do SESCOOP/SC e estabelecer as 
normas operacionais que regerao suas atividades, bem como, fazer 
obedecer as diretrizes gerais;
atuar de forma conjunta com o sistema OCB, com orgaos publicos 
e com entidades privadas com vistas ao cumprimento das 
deliberagoes do Conselho Nacional;

III. fazer cumprir as normas e resolugoes aprovadas pelo Conselho 
Nacional;

IV. aprovar os pianos anuais de trabalho e os respectivos orgamentos, 
encaminhando-os a Administragao Central para a consolidagao; 
aprovar, no ambito estadual, o balango geral, as demonstragoes 
financeiras, relatorio de gestao e encaminha-lo a Administragao 
Central para aprovagao;
decidir com base em parecer interno, a aquisigao, alienagao, 
cessao ou gravame de bens imoveis;

VII. autorizar a assinatura de convenios, contratos e ajustes ou outros 
instrumentos juridicos; no caso da contratagao de convenios 
internacionais e necessario a autorizagao do Conselho Nacional;
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VIII. fixar atribui^oes do Presidente do Conselho Administrativo, alein 
das estabelecidas no Regimento Interno;
fixar outras atribu^oes do Superintendente alem das estabelecidas 
no art. 14° deste Regimento e as atribuiQoes dos demais orgaos da 
entidade;
aplicar penalidades disciplinares a sens membros, inclusive 
suspensao ou cassagao do mandate, conforme a natureza, 
repercussao e gravidade da falta cometida e, que extrapolem o 
presente regimento e a legisla^ao em vigor; 
dar posse ao Conselho Fiscal indicado pelo Conselho de 
Administra^ao da OCESC;

XII. estabelecer o limite maximo de remunera^ao do Superintendente;
XIII. fixar a gratifica9ao de presen^a por participa^ao nas reunioes 

ordinarias e extraordinarias aos membros do Conselho 
Administrativo e do Conselho Fiscal, vedado o pagamento em 
duplicidade deste institute quando da realizagao de mais de uma 
reuniao no mesmo dia;

XIV. estabelecer o valor das indeniza9oes para custear as despesas com 
alimentagao, hospedagem e locomo^ao (diaria ou reembolso) ou 
ajuda de custo quando exercerem atividades fora do local da sede 
do SESCOOP/SC;

XV. aprovar o seu Regimento Interno, no qual devera constar a 
estrutura organizacional e suas principais fungoes;

XVI. solucionar os casos nao estipulados no Regimento Interno.

IX.

X.

XI.

§ 1°. Nao podem compor uma mesma Diretoria Executiva, Conselho 
Administrativo ou Conselho Fiscal os parentes entre si ate 2° grau, em linha 
reta ou colateral.
§ 2°. Fica vedado o exercicio cumulativo de cargos na Diretoria Executiva, g > 
Conselho Administrativo ou Conselho Fiscal, ressalvado o cargo de ^ <5 S? 
Presidente do SESCOOP.
§ 3°. Os valores fixados relatives aos incisos XIII e XIV, deste artigo, devem 
ser iguais aos valores pagos aos membros do Conselho de Administragao da 
OCESC, limitados ao patamar maximo dos valores estabelecidos pelo 
Conselho Nacional do Sescoop.
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Segao II - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 6°. A Diretoria Executiva e o orgao gestor e de administragao Estadual 
do SESCOOP/SC, consoante as diretrizes estabelecidas pelo Consglho
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Nacional e Estadual. Sera composta pelo Presidente do Conselho 
Administrativo Estadual e pelo Superintendente.

Art. 7°. Os atos de representa^ao ativa e passiva do SESCOOP/SC, emjmzo 
on fora dele, tais como contratos, quita9oes, transa^oes, desistencias, 
compromissos, acordos e outros que envolvam qualquer tipo de obrigagao, 
responsabilidade ou exoneragao, serao firmados pela Diretoria Executiva.

r

Paragrafo Unico. Nos orgaos administrativos e operacionais, os 
documentos representatives de obrigagoes ordinarias, assim definidas pelo 
Conselho Nacional, poderao ser assinados conjuntamente com procuradores 
com poderes suficientes conferidos pela Diretoria Executiva.

Art. 8°. A Diretoria sera dirigida e supervisionada pelo Presidente do 
Conselho Administrativo Estadual e coordenada e operacionalizada 
administrativamente pelo Superintendente.

Art. 9°. A estrutura basica da Diretoria Executiva do SESCOOP/SC, bem 
como, a competencia de sens orgaos sera aprovada pelo Conselho 
Administrativo, mediante proposta do Presidente.

Art. 10. Compete ao Presidente:

cumprir a politica de atuagao do SESCOOP, emanada do Conselho 
Nacional, respondendo perante o Tribunal de Contas da Uniao 
pelos atos de sua gestao
representar o SESCOOP/SC em juizo ou fora dele e constituir 

procuradores;
cumprir as normas e resolugoes aprovadas pelo Conselho Nacional 
do Sescoop;
editar e promover o cumprimento de portarias, resolugoes e 
deliberagoes do Conselho Administrativo Estadual; 
presidir as reunioes do Conselho Administrativo e convoca-las 

quando necessario;
assinar os convenios, contratos, ajustes e outros instrumentos

I.

II.

III.
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V.

VI.
juridicos dos quais o SESCOOP/SC seja parte;

VII. assinar em conjunto com o Superintendente, ou procurador 
devidamente constituido, cheques e os documentos de abertura e
movimentagao de contas bancarias;
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VIII. escolher e nomear o Superintendente e estabelecer a sua 
remunerapao, mediante aprova^ao do Conselho Administrativo; 
cumprir a legislagao pertinente nos processes licitatorios; 
dar posse aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal; 
nomear os assessores e gerentes dos orgaos internes da 
Superintendencia por proposta do Superintendente; 
avocar a sua analise de julgamento on decisao de quaisquer 
questoes em assuntos que nao sejam de competencia do Conselho 
Administrativo ou que nao tenham si do por este avocados.

IX.
X.
XI.

XII.

Segao III - DA SUPERINTENDENCIA

Art. 11. O Superintendente sera designado pelo Presidente e referendado 
pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/SC.

Art. 12. A estrutura basica da Superintendencia, bem como, a competencia 
de seus orgaos, serao definidas e aprovadas pelo Conselho Administrativo 
Estadual.

Art. 13. Os orgaos que compuserem a estrutura funcional do SESCOOP/SC 
serao operacionalizados por gerente e coordenadores nomeados pelo 
Presidente do Conselho Administrativo, mediante proposta do 

Superintendente.

Art. 14. Ao Superintendente compete:

organizar, administrar e executar em ambito estadual, com apoio e 
cooperagao da OCESC, o ensino de formagao professional, 
aprimoramento da gestao de cooperativas, o desenvolvimento e a 
promogao social dos trabalhadores em cooperativas, sen 
relacionamento com cooperados, o cadastro, monitoramento, 
controles, consultorias e auditorias em cooperativas; 
exercer a coordenagao, supervisao e fiscalizagao da execugao dos 
programas e projetos de formagao professional, de gestao 
cooperativista e de proenogao social no Estado, nas agoes apoiadas 
pelo SESCOOP/SC;
articular-se coen orgaos e entidades publicas ou privadas
estabelecendo instruenentos de cooperagao;
encaeninhar ao Conselho Administrativo relatorio trimestral de
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III.

IV.
execugao, com base no piano anual de trabalho;
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dirigir, ordenar e controlar as atividades tecnicas e administrativas 
do SESCOOP/SC, praticando os atos pertinentes de sua gestao; 
assinar juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, 
on sen procurador devidamente constituido, cheques e documentos 
de abertura e movimentaqao de contas bancarias; 
cumprir e fazer cumprir as normas em vigor do SESCOOP/SC e as 
emanadas do Conselho Admin istrativo e do sen Presidente; 
praticar os atos de admissao, gestao e demissao dos empregados, 
sob a supervisao do Presidente do Conselho Administrative; 
encaminhar ao Conselho Administrative atraves do Presidente, as 
propostas de Pianos de Trabalho, dos or^amentos anuais, balanqo 
geral, demais demonstragdes financeiras, o parecer do Conselho 
Fiscal Estadual e os relatorios, semestral e anual de atividades; 
secretariar as reunioes do Conselho Administrativo; 
elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo os 
projetos de atos e normas cuja decisao escape de sua competencia; 
expedir Instrugoes de Servigo visando o cumprimento eficiente dos 
objetivos do SESCOOP/SC e das normas editadas pelo Conselho 
Administrativo;
estabelecer e difundir metodologias adequadas a formagao 
profissional, monitoramento de cooperativas, e promogao social do 
trabalhador em cooperativas contribuintes.

V.

VI.

VIE

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

Segao IV - DO CONSELHO FISCAL

Art. 15. O Conselho Fiscal sera composto por 3 (tres) membros titulares e 
igual numero de suplentes, indicados pelo Conselho de Administragao da 
OCESC, para um mandate de 4 (quatro) anos, coincidente com o mandate 
do Conselho Administrativo do SESCOOP/SC, sendo vedada a recondugao 
para o periodo imediato. rS* ^ co O c\j
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§ 1°. O Conselho Fiscal reunir-se-a bimestralmente, em carater ordinario e, 
em carater extraordinario, sempre que necessano.
§ 2°. Os membros do Conselho Fiscal receberao gratificagao de presenga por 
sua participagao nas reunioes, nos mesmos valores fixados aos membros do 
Conselho Administrativo. CD

\
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Art. 16. Compete ao Conselho Fiscal:

I. acompanhar e fiscalizar a execu^ao financeira, or^amentaria e os 
atos de gestao;
examinar e emitir pareceres sobre o balanQo geral e demais 
demonstra^oes financeiras;
indicar entre sens pares um Presidente e urn Secretario para 
coordenar e relatar as atividades;
dar conhecimento dos sens relatorios a Diretoria Executiva do 
SESCOOP/SC e se for o caso, ao Conselho Administrativo; 
solicitar ao Conselho Administrativo a contratagao de assessoria de 
auditores ou peritos, sempre que tais services forem considerados 
indispensaveis ao bom desempenho de suas fungoes; 
elaborar o sen regimento intemo coerentemente com o regimento 
interne do Conselho Fiscal do Sescoop Nacional.

II.

III.

IV.

V.

VI.

CAP1TULO III

DAS NORMAS COMUNS AOS 
ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS

Art. 17. Nao podem ser indicados para os cargos de Administradores e 
Conselheiros Fiscais, alem de pessoas impedidas por lei, os condenados a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou subomo, concussao, peculate, 
ou contra a economia popular, a fe publica ou a propriedade.

o >
O cn! 2 
o--

§ 1°. Nao podem compor uma mesma Diretoria Executiva, Conselho 
Nacional ou Conselho Fiscal os parentes entre si ate 2° (segundo) grau em 
linlia direta ou colateral.
§ 2°. Fica vedado o exercicio cumulative de cargos executivos, Conselho 
Administrativo Estadual ou Conselho Fiscal.

<

CD

Art. 18. Os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo 
Estadual tern os mesmos deveres dos administradores e respondem pelos 
danos resultantes de omissao no cumprimento de sens deveres e de atos 
praticados com dolo ou culpa, ou com violagao da Lei e deste Regimento.
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Art. 19. No caso de vacancia de cargos nos orgaos do SESCOOP/SC, o 
Presidente do Conselho Administrativo indicara no prazo de ate 30 (trinta) 
dias novos titulares, cujas vagas serao preenchidas com a respectiva posse 
dos indicados para cumprir o mandato do substituido. Se vagar o cargo de 
Presidente do Conselho Administrativo, urn vice-presidente da OCESC 
escolhido entre sens pares, assumira interinamente o cargo, ate que o novo 
Presidente da OCESC seja empossado.

CAPITULO IV

DOS RECURSOS

Art. 20. A receita do SESCOOP/SC sera constituida de:

I. recursos repassados pelo SESCOOP NACIONAL, em 
conformidade com a legislagao que instituiu o Service Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo e o Regimento Intemo do 
Conselho Nacional do SESCOOP;
subven^oes, doa^oes e legados de instituigoes publicas e privadas; 
rendas oriundas da presta9ao de servigos, cursos, alienagao ou 
locagao de bens;
receitas operacionais advindas de transferencia de tecnologia e 
trabalhos tecnicos;
rendas eventuais ou resultante de convenios afins ao objetivo do 
SESCOOP;
receitas de aplicagoes financeiras.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Art. 21. Os recursos arrecadados pelo SESCOOP/SC deverao ser aplicados: s >
O r- CO
O tr

80% (oitenta por cento) nas atividades relativas aos objetivos fins, 
descritos no art. 1°;
20% (vinte por cento) nas despesas de custeio e investimentos.

I. o ri ^
O t: o
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<

Art. 22. Os saldos dos recursos, provenientes dos repasses do Sescoop 
Nacional, bem como das demais receitas auferidas, serao incorporados ao 
patrimonio do SESCOOP/SC no encerramento de cada periodo, tendo 
reprogramada sua aplicagao conforme cronograma definido pelo Sescoop 
Nacional.
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CAPITULO V

O REGIME JURIDICO E OUTRAS DISPOSICOES 
RELATIVAS AO PESSOAL

Art. 23. As executes operacionais definidas como Atividades Delegadas 
do SESCOOP/SC, serao executadas pelas cooperativas contribuintes, atraves 
de estabelecimentos de ensino, orgaos e entidades publicas on privadas e 
outras instituigoes similares que tenham capacidade de exercer as atividades 
de formagao profissional em cooperativas e promogao social preconizada 
pelo SESCOOP/SC.

Art. 24. O regime juridico do pessoal do quadro do SESCOOP/SC e o da 
Consolidate das Leis do Trabalho - CLT e a respectiva legislate 
complementar.

Art. 25. A admissao de pessoal, no ambito do SESCOOP/SC dar-se-a 
mediante a contratato conforme previsto na CLT ou atraves de Contrato de 
Prestagao de Services com sociedades civis de profissionais com profissao 
regulamentada por lei federal, observadas as normas especificas editadas 
pelo Conselho National.

Art. 26. Todo o pessoal do SESCOOP/SC podera sera submetido a periodica 
avaliato, visando aferir o sen desempenho profissional.

-Art. 27. A politica salarial, a fonna de contratato, eventuais beneficios e g 
outros criterios que se fizerem necessarios, observada a legislate vigente, O ^ r- 
serao deflnidos pela Diretoria Executiva do SESCOOP/SC.

K < 7-
h- o L!^
</) -J

CAPITULO VI ^ <
CO

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 28. O SESCOOP/SC fica responsavel pela execute dos Pianos de 
Trabalho elaborados para os exercicios e aprovados pelo seu Conselho 
Administrative.
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Art. 29. O SESCOOP/SC ficara responsavel por todos os atos fonnais, 
praticados on constituidos na vigencia de convenios e contratos celebrados 
com a interveniencia do SESCOOP NACIONAL.

Art. 30. Poderao se beneficiar dos programas do SESCOOP/SC, as 
cooperativas contribuintes, legalmente constituidas, registradas na OCESC 
e em situagao de regularidade junto ao Sistema OCB.

Art. 31. Os casos omissos no presente Regimento Interne serao resolvidos 
pelo Conselho Administrative do SESCOOP/SC em consonancia com a 
legislagao vigente.

Art. 32. O presente Regimento Interne, aprovado em Reuniao Extraordinaria 
do Conselho Administrative realizada em 18 de fevereiro de 2019, cujo 
registro consta as folhas 18 a 22 do livro n° 05 de atas da Instituigao, e entra 
em vigor a partir da data do competente registro no Cartorio de Registro 
Civil, Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas de Florianopolis/SC, em 
substituigao ao Regimento Interno anterior, vigente desde 29 de maio de 
2017.

Luiz Vicente Suzin 
Presidente do Conselho Administrative

u
elegrini

Representante do Conselho Nacional
Elizeth Suelen Pratto

Representante dos Trabalhadores

Elio
Representante d^^ooperativas

Francisco Greselle 
Representante das Cooperativas

m
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Anexo 01 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SESCOOP/SC

Conselho fiscalConselho AdminsitrativoConselhos

Audit ona 
Independente

Diretona Executiva
Supenntendencia

Analista Juridica Audit ona interna

CFO - Comroladona, 
Ftnan^as e Or^amento

FPM - Fotma^ao Piofissional 
e Monrtcxamento PS - Prom 0930 SocialCO - Compras

|
Cooidenador deCoordenador de 

Contabilidade
Coordenadora de 
Promo^ao SocialComprador FPM

Analista
Administrative

Assistente de 
Compras

Assistente de 
Monrtoramento

Assistentes e 
Auxiliares

Assistente de 
Contabilidade

Assistente
dell

Assistentes e 
Auxiliares

Atividade FimAtividade Meio
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