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Edital de Convocação
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – OCESC

CNPJ N˚ 82.512.864/0001-57
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina – OCESC, no uso das atribuições que lhe confere o § 1° do Art. 15 do Estatuto
Social, convoca todas as cooperativas filiadas/registradas através de seus Presidentes ou Representantes Legais, para a Assembleia Geral Ordinária Digital através do
endereço eletrônico www.ocesc.org.br/ago2021, a se realizar no dia 29 de abril de 2021 em primeira convocação às 8h30min com a presença da maioria das
cooperativas, ou às 09h30min em segunda e última convocação com a presença de no mínimo 10 cooperativas filiadas/registradas, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1. Deliberar sobre o Relatório de Atividades do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Deliberar sobre as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, apresentadas pelo Conselho de administração, acompanhadas dos pareceres do
Conselho Fiscal e da Auditoria.
3. Aprovar a proposta orçamentária para o exercício 2021;
4. Deliberar sobre a concessão de poderes para celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho no ano de 2021;
5. Referendar a tabela da Contribuição Confederativa da CNCOOP – Confederação Nacional das Cooperativas de acordo com a Resolução Normativa CNCoop 001/2018
para o ano de 2021 e a tabela da Contribuição Sindical e a Contribuição Confederativa para o ano de 2022;
6. Deliberar sobre a dispensa do pagamento da Contribuição Confederativa referente ao ano de 2021, para as cooperativas que estiverem adimplentes com a
Contribuição Cooperativista de 2020, até 30 de abril de 2021;
7. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o mandato 2021/2025;
8. Assuntos Gerais sem deliberação.
NOTAS:
1. Para efeito de quórum, o número de cooperativas filiadas com direito a voto é de 251 (Duzentos e Cinquenta e Um).
2. Os presidentes ou representantes poderão participar e votar a distância através de link disponibilizado previamente para o e-mail válido cadastrado.
3. Os documentos referentes aos itens 1 e 2 da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis para visualização e download através do endereço:

www.ocesc.org.br/relatorio2020;
4. As cooperativas somente poderão votar através de seus Presidentes ou representantes Legais, devidamente credenciados;
5. A Assembleia não será realizada fisicamente na sede da OCESC, em cumprimento às normas de saúde e segurança em função da pandemia do Covid-19 do Estado de

Santa Catarina, contudo a(s) plataforma(s) digital de realização da assembleia estará sob domínio da OCESC.

Florianópolis, 24 de março de 2021.
Luiz Vicente Suzin

Presidente 2

http://www.ocesc.org.br/relatorio2020


1. Deliberar sobre o Relatório de Atividades do 

Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2020



Mensagem do Presidente
Prezados presidentes!

O ano de 2020 trouxe, com a pandemia da Covid-19, uma palavra que se tornou crucial para as organizações no mundo todo: adaptação.

Cada instituição precisou se reinventar e com a OCESC não foi diferente. No entanto, estas mudanças ainda estão em processo. Embora muito

se aprendeu, há ainda muito a aprender para atender sempre melhor as cooperativas catarinenses. É preciso construir uma nova forma de

interagir com as cooperativas, buscando sempre suprir as demandas que esse novo cenário nos impõe.

Em meio às mudanças e transformações, a força do cooperativismo demonstrou o potencial de seus mais variados ramos para inovar e

sobreviver à crise da pandemia. Com isso, foi possível continuar oferecendo soluções e serviços de qualidade aos mais de 3 milhões de

catarinenses associados. As principais inovações também ocorreram na forma de organização do trabalho, nas estruturas de produção

econômica e no próprio tecido social em todos os países.

Contudo, o cooperativismo brasileiro tem demonstrado resiliência e criatividade para sobreviver em tempos de crise. O desafiador cenário

imposto pela pandemia estimulou o surgimento de projetos para manter o funcionamento das cooperativas. Uma das saídas para a atual crise

gerada pela pandemia é buscar formas de se reinventar no mercado.

Entre as inovações que surgiram estão plataformas para conectar com os negócios locais, comprando produtos e serviços de comunidades

próximas, ajudando na continuidade dos negócios locais e assim, na manutenção dos empregos gerados por esses empreendimentos,

impactando de forma rápida e direta na sua realidade. As cooperativas atuaram para aproximar os cooperados e a comunidade, oportunizando

produtos e serviços para agentes econômicos e consumidores finais.

Pautamos o ano de 2020 no apoio integral às cooperativas para que se desenvolvessem com sustentabilidade. Nosso suporte sempre

buscou considerar as principais necessidades, especialmente, em um ano tão diferenciado, que exigiu transformação digital e de inovação para

aprimorar processos e produtividade e manter o desenvolvimento do cooperativismo.
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Mensagem do Presidente
Apesar disso, foi inevitável que os impactos atingissem as cooperativas brasileiras que contribuem, diretamente, para dinamizar a

economia e elevar o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das comunidades. Mesmo perante a todos esses desafios, iniciamos 2021 de

forma distinta, porém, otimistas. O ano ainda é novo, mas muitos desafios e dificuldades ainda se mantém. Independente do cenário

pandêmico, as cooperativas continuarão fazendo a diferença e disseminando os princípios que garantem um modelo de negócio seguro e

perene para toda a população.

A OCESC seguirá determinada nessa retomada sanitária e econômica do país com preceitos básicos que integram o modelo cooperativista

como determinação, persistência e união. O sistema cooperativista tem como desafio readequar suas atividades para o pós-pandemia para que

haja o crescimento planejado para 2021. Ao encerramos essa crise sanitária, teremos que retomar o crescimento do cooperativismo

catarinense. A pandemia nos trouxe um aprendizado que é a cautela com o trabalho desenvolvido no campo e nas indústrias.

Apesar do impacto negativo na economia, precisamos olhar para os aprendizados, como a necessidade de investimentos em tecnologias e

inovações, para que o trabalho continue mesmo com adversidades climáticas ou sanitárias. As cooperativas não podem parar de produzir bens

e serviços de qualidade, pois os desafios são passageiros e a atuação do sistema oferece um legado ao desenvolvimento do Estado.

Não podemos esquecer de todas as lições e aprendizados do ano que passou, mas é chegada a hora de virar a chave e reafirmar a

confiança nas pessoas e no desenvolvimento econômico e social. Mais uma vez, o Sistema OCESC está junto com as cooperativas, para

superar as dificuldades e fortalecer a doutrina cooperativista.

Florianópolis, 29 de abril de 2021.

LUIZ VICENTE SUZIN

Presidente
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Objetivos Estatutários

REGISTRO DAS COOPERATIVAS E 
MANUTENÇÃO DE DADOS 

ESTATÍSTICOS

ARTICULAÇÃO SISTÊMICA COM 
A ORGANIZAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS BRASILEIRAS –
OCB

REPRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL DO SISTEMA 

COOPERATIVO EM SC

APOIO À CONSTITUIÇÃO DE 
NOVAS COOPERATIVAS

REPRESENTAR E ATENDER AS 
DEMANDAS DO SISTEMA 

COOPERATIVO NA JUCESC

REPRESENTAÇÃO SINDICAL 
PATRONAL

ESTÍMULO AO FORTALECIMENTO 
DO SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO 

DO COOPERATIVISMO

ASSISTÊNCIA GERAL AO 
COOPERATIVISMO DE ORDEM 

TÉCNICA E/OU POLÍTICA
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Representantes de Santa Catarina nos

Conselhos Consultivos da OCB

RAMO AGROPECUÁRIO
Vanir Zanatta

RAMO CONSUMO
Hercílio Schmitt

RAMO TRABALHO, PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
(segmento educacional)
Elizeth Alves Pelegrini

RAMO INFRAESTRUTURA
Walmir João Rampinelli

RAMO CRÉDITO
Moacir Krambeck

RAMO SAÚDE
Luiz Antonio Deczka

RAMO TRABALHO, PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
(segmento mão-de-obra)

Antonio Tiago da Silva 

RAMO TRANSPORTE
(segmento transporte de cargas)

Vilmar José Rui
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Principais atuações da OCESC 
no Cenário Institucional 2020



SC Cosit

11/2007

Convênio ICMS 

100/97 CONFAZ

Plano 

Safra

Apoio às

AGO/AGE

Digitais

Participação no 

Conselho Epagri, 

Senar, Cederural e 

Consema

Produção de 4 

vídeos

institucionais

Divulgação institucional

através de parceiros: Revista

das Cooperativas, TV Coop, 

Oeste Rural, Estado de 

Excelência e MB Comunicação
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ACT/

CCT (12)

Junta 

Comercial

Desenvolvimento de 

APP voltados para o 

ambiente Web

Apoio à

FRENCOOP/SC

Acompanhamento do 

Fórum de Uso de 

Agrotóxicos e 

Transgênicos

Contratação 

Assessoria 

Legislativa

Atuação

sistêmica com 

entidades

congêneres

Estruturação

CECO - OCESC
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Dados do Cooperativismo
Catarinense



Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Sobras e perdas antes das destinações legais e estatutárias, 
por ramo, em 31/12/2020
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo 
Catarinense
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Estatísticas do Cooperativismo
Catarinense

Resumo
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Informações Analíticas
da Atuação da OCESC



Atuação da OCESC
CONTÁBIL TRIBUTÁRIA

• Acompanhamento das demandas contábeis e tributárias no âmbito federal e estadual, avaliação dos 
impactos para as cooperativas de SC e apuração de dados para suporte ao departamento institucional da 
OCESC e da OCB que atuam diretamente com o Poder Executivo e Legislativo.

• Acompanhamento da legislação, elaboração e envio de informativo técnico aos departamentos de 
Contabilidade e Tributário das cooperativas, bem como suporte na interpretação e aplicação das normas.

• Suporte às cooperativas nas questões gerais de contabilidade e tributos (atendimento por telefone, e-mail e 
presencial).

• Representação junto ao CECONT – Comissão de Estudos Contábeis e Tributários da OCB. 
• Representação junto a CET/SC – Câmara de Ética Tributária do Estado de Santa Catarina.
• Participação no Comitê Fiscal Agropecuário da AURORA.
• Reforma tributária: acompanhamento das propostas em andamento e as que entraram em tramitação; 

levantamento junto às cooperativas e análise dos impactos para subsídio à OCB na elaboração de 
proposições de emendas às respectivas propostas; e divulgação para as cooperativas de SC, da série de 
Debates sobre a Reforma Tributária organizado pela OCB.

• SC Cosit 11/2007, Contribuição previdenciária sistema de integração verticalizada: suporte à OCB na
elaboração de proposta legislativa (Lei 13.986∕2020, art. 55, § 3º, § 14, § 15 e § 16) que anulasse os efeitos
da Solução de Consulta Cosit n° 11/2017 e Solução de Consulta DISIT/SRRF nº 06∕2019.

• Convênio ICMS 100/97 CONFAZ, incentivos fiscais insumos agropecuários: levantamento de dados junto às
cooperativas para suporte à OCB na atuação junto ao CONFAZ para prorrogação do Convênio até 31∕12∕2020 
(Convênio ICMS 22∕2020) e posteriormente até 31∕03∕2021 (Convênio ICMS 133∕2020). 
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Atuação da OCESC
TÉCNICA

• Mobilização de 32 Engenheiros Agrônomos do Sistema Cooperativo para participarem de treinamentos nas

sedes da Embrapa.

• Presente na quarta edição do Fórum Mais Milho, com defesa do cultivo dos cereais de inverno para 

substituição do milho.

• Coordenação de reunião com os Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas para discussão da 

importância do Vazio Sanitário da cultura da Soja.

• Participação em sete reuniões para negociação com o Governo Federal (MAPA), como parte do Grupo 

Técnico da OCB, sobre o montante de recursos por linha de crédito para compor o Plano Safra 2020/2021.

• Assento no Consema – Conselho Estadual do Meio Ambiente.

• Assento no Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT).

• Participação ativa nos eventos do Conselho de Desenvolvimento Rural (Cederural).

• Participação na Câmara Técnica Fundiária.

• Participação do Comitê Ambiental da Cooperativa Aurora Alimentos

• Juntamente com o setor produtivo, a OCESC atuou nas negociações que alteraram a Lei nº 14.675, de 2009, que 

institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. 33



Atuação da OCESC
JURÍDICA

Assessoria jurídica sobre legislação cooperativa, aspectos societários, atividades sindicais, trabalhistas e 
institucionais às cooperativas, compreendendo:

• Comitê Jurídico da OCB e da CNCOOP.
• Mediação e negociação de Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de Trabalho.
• Orientações sobre direito do trabalho e direito sindical às cooperativas.
• Orientação às cooperativas sobre as assembléias gerais, atas, editais e questões societárias.
• Ministrante dos cursos para novos Conselheiros Fiscais, novos dirigentes, arquivamento de atos na Junta 

Comercial, Assembleias Semipresenciais e Digitais e Lei Geral de Proteção de Dados.
• Demandas das cooperativas sobre: legislação cooperativista, aspectos societários, atividades sindicais e 

institucionais.
• Recebimento e análise dos pedidos de registro de cooperativas no Sistema OCESC.
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Atuação da OCESC
COMUNICAÇÃO INTERNA

• Veiculação de três campanhas institucionais e uma campanha alusiva ao Dia Estadual do Cooperativismo de 

Crédito.

• Elaboração e divulgação de boletins institucionais e técnicos para a base de e-mails cadastrados.

• Reuniões de alinhamento com a agência de mídia contratada pela OCESC para elaboração das campanhas.

• Relacionamento com as principais instituições parcerias apoiadas para divulgação da marca: Revista das 

Cooperativas, Fecoagro, Oeste Rural, Estado de Excelência e MB Comunicação.
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Atuação da OCESC
COORDENAÇÃO DE TI

• Eventos on-line: Aquisição de ferramentas e infraestrutura adequadas para surprir as necessidade de 

realização de eventos on-line.

• Aplicativos: Para atender a demanda do SESCOOP/SC, foram desenvolvidos novos aplicativos e os já

existentes foram adaptadas para a realização dos eventos de forma on-line.

• Banco de dados: Coleta dos dados cadastrais, operacionais e econômicos das cooperativas registradas

para elaboração de relatórios necessários para rotinas internas e, principalmente, para representação do 

Sistema OCESC.

• Suporte interno e manutenção da infraestrutura: Atualização da infraestrutura oferecida aos usuários e 

ampliação do acesso à internet. 
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Atuação da OCESC

• Estruturação do Conselho Consultivo do Ramo Crédito (CECO) da OCESC.

• Contratação de Assessoria Legislativa em 2020.

• Atuação junto aos órgãos federais e estaduais para postergação de obrigações acessórias e

pagamentos de tributos, atendendo às cooperativas que tiveram paralização e redução das operações

devido a pandemia de Coronavírus.

• Atuação no Conselho da Epagri.

• Atuação no Conselho do SENAR/AR-SC.

• Adoção do trabalho em home office nos momentos de pico da pandemia.

• Incorporação definitiva de reuniões, treinamentos e eventos virtuais.

• Difusão de normativos federais e estaduais sobre a pandemia, institucionais e trabalhistas.

• Treinamentos e orientações sobre AGO/AGE semipresenciais e digitais.

INSTITUCIONAL
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2. Deliberar sobre as contas do exercício, encerrado
em 31 de Dezembro de 2020, apresentadas pelo
Conselho de Administração, acompanhadas dos 

Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria



Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2020 

BALANÇO PATRIMONIAL
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Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2020 

BALANÇO PATRIMONIAL
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Demonstrações das Sobras ou Perdas do Exercício
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
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Demonstrações do Fluxo de Caixa
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
procedidas em 31 de Dezembro de 2020

Nota 01. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas e princípios

fundamentais de contabilidade previstos na ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 02. Principais práticas contábeis adotadas

a)Regime de escrituração: Adotamos o regime de competência para o registro das mutações

patrimoniais, ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica o reconhecimento dos ingressos e 

dispêndios, bem como das receitas e despesas, quando ganhos ou incorridos, independentemente de seu

efetivo recebimento ou pagamento.

b)Reconhecimento das receitas: As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência. 

As receitas com Taxa de Autogestão, Contribuição Cooperativista e a Contribuição Confederativa não

recebidas foram integralmente provisionadas.

c)Imobilizado

Bases de mensuração

O imobilizado encontra-se mensurado pelo custo. 44



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
procedidas em 31 de Dezembro de 2020

Método de depreciação

A depreciação foi contabilizada pelo sistema linear, considerando as taxas máximas permitidas pela 

legislação fiscal federal, exceto para os grupos de edificações a qual prevê-se uma vida útil de 40 anos

e veículos com uma vida útil de 10 anos.

Teste de impairment

É adotada a prática de revisão da vida útil e valor residual recuperável dos bens do ativo imobilizado. O 

trabalho realizado não identificou qualquer alteração das estimativas anteriores, desta forma, não

sendo realizado qualquer ajuste.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
procedidas em 31 de Dezembro de 2020

Nota 03. Quadros analíticos auxiliares

a)   Caixas e equivalentes de caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos 

(aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento 

original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
procedidas em 31 de Dezembro de 2020

b)Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição e deduzidos da depreciação acumulada, que foi contabilizada 

pelo sistema linear, considerando as taxas máximas permitidas pela legislação fiscal federal, exceto 

para os grupos de edificações a qual prevê-se uma vida útil de 40 anos e veículos com uma vida útil 

de 10 anos.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
procedidas em 31 de Dezembro de 2020

c) Despesas administrativas

A conta “despesas administrativas” que fazem parte despesas na Demonstração do Resultado 

do Exercício está composta pelas seguintes contas:
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
procedidas em 31 de Dezembro de 2020

Nota 04 – Receitas diversas

A conta “Receitas diversas” que fazem parte das outras receitas e despesas na Demonstração 

do Resultado do Exercício está composta pelas seguintes contas: 
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Parecer do Conselho Fiscal
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis
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3. Aprovar a proposta orçamentária

para o exercício 2021



Orçamento Econômico 2021
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4. Deliberar sobre a concessão de 
poderes para celebrar convenções ou 
acordos coletivos de trabalho no ano 

de 2021



5. Referendar a tabela da Contribuição Confederativa da CNCOOP 
– Confederação Nacional das Cooperativas de acordo com a 

Resolução Normativa CNCoop 001/2018 para o ano de 2021 e a 
tabela da Contribuição Sindical e a Contribuição Confederativa 

para o ano de 2022;

6. Deliberar sobre a dispensa do pagamento da Contribuição 
Confederativa referente ao ano de 2021, para as cooperativas que 

estiverem adimplentes com a Contribuição Cooperativista de 
2020, até 30 de abril de 2021



7. Eleição e posse dos membros do 

Conselho Fiscal para o mandato 2021/2025



8. Assuntos Gerais sem deliberação



Atuação do 

Sistema OCB

Anexo I
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CAMPANHA NACIONAL
Quase 80 milhões de impactos em 

todo Brasil

MELHORES DO ANO
Participação recorde no Prêmio, 36% 

de aumento nos cases

BOLETINS SEMANAIS
Cenários político, econômico e 

tributário. Mais de 10 mil acessos

COOPERABRASIL
Vitrine de produtos cooperativos 

on-line.

REPRESENTAÇÃO
Conquistas nos 3 Poderes. 

Mobilização digital

INOVAÇÃO
Lançamento do InovaCoop, série 

Inovar na Crise

CONSELHOS CONSULTIVOS
Aumento de 95% nas participações

5
6
7
8

1
2
3
4

COMUNICAÇÃO
Contato multiplataforma. Eventos 

alcançaram +100mil pessoas
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Lei 13.987/2020 
Continuidade das aquisições no 

PNAE durante a pandemia 

COSIT 11
Reversão do veto e economia de 

milhões em multas

PLANO SAFRA 20/21
Manutenção do crédito rural, 
ampliação do funding, taxas e 

recursos garantidos

PARCERIAS
Acordos de Cooperação com 
BNDES, BNB, Conab e APEX 

1

3

MENOS BUROCRACIA
Prorrogação das DAPs e 

habilitação digital ao Selo 
Combustível Social

2

4
MEDIDA PROVISÓRIA 957/20 Mais 
R$ 500 milhões para o PAA durante 

a pandemia

5

6
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PLP 27/2020
Apresentado projeto de lei para 

modernizar a LC 130/09

ACESSO AO CRÉDITO
Inclusão das coops na oferta do 

PRONAMPE e PEAC

5
6
7
8

1
2
3
4

CONSIGNADO
Defesa das coops no Legislativo e 

Judiciário

ALÍQUOTA 0 de IOF
Executivo zerou a alíquota nas 
operações feitas na pandemia

FNE
Convênio para repasse de R$ 

200 milhões do FNE por coops

LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
CMN autorizou a emissão 

de LCI por coops

RESOLUÇÃO CMN 4.813/20
Redução temporária do índice de 

Basiléia das coops

RESOLUÇÃO 4.791/20 
CMN permitiu que as coops

repactuem créditos na pandemia
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LEI 14.016/2020
Facilita regras para doação de alimentos por coops, que ficam 
autorizadas a doar os excedentes não comercializados e ainda 

próprios para o consumo

COOPS DE SEGUROS
Atuação com o Ministério da Economia para acordo em projeto 

de lei que permite participação de coops no setor

PLP 195/2020
Inclusão das coops no Programa Nacional de Auxílio às 

Instituições de Ensino da Educação Básica 

FUNDO GERAL DO TURISMO
A OCB atuou para garantir que as coops possam acessar os 

recursos e as coops de crédito possam ofertá-los

1

2

3
4
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COOPS PERMISSIONÁRIAS
Além da conclusão do processo de enquadramento das 

permissionárias, a ANEEL ampliou o prazo dos contratos de 20 
para 30 anos

LEI 14.019/20
Permite o uso do FUST para investimentos em programas de 

telecomunicações, inclusive por cooperativas

CONTA COVID-19 
Operação de apoio a distribuidoras de energia elétrica devido a 

efeitos da pandemia, incluindo coops

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Realizamos palestras e workshops sobre o tema e participamos 

da construção do portal "Energia Cooperativa", com a DGRV

1

2

3
4

64



R
el

at
ó

ri
o

 d
e 

G
es

tã
o

 O
C

B
||

2
0

2
0

PL 1.542/2020
Ações para atenuar o texto do 

projeto, que trata sobre reajustes 
dos planos de saúde

TELESSAÚDE 
Participamos dos debates sobre a 

implementação, junto ao Executivo 
e Legislativo

MPV 933/2020
Participação nas negociações da 

suspensão do reajuste do preço de 
medicamentos

CAPACITAÇÃO
OCB e Secoop continuam a apoiar 

programas de qualificação das 
coops

1

3

2

4
PL 4.023/2020 

Ações para atenuar o texto do 
projeto, que trata sobre uso 

compulsório de leitos privados

5

6

PL 2.324/2020 
Rejeição de emenda sobre cobertura 

de vacinação da Covid pelos planos de 
saúde
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PLP 146/2019
Inclusão das coops no Marco Legal 

das Startups

PLP 195/2020 
Inclusão das coops educacionais 
no Programa Nacional de Auxílio

ENCONTROS TÉCNICOS
Foram 6 encontros sobre o futuro 

do ramo e sobre os setores 
mineral e educacional

LEI 14.017/2020
A Lei Aldir Blanc, que estabeleceu 

auxílio para o setor cultural, 
incluindo coops

1

3

PL 4.253/2020
Importantes artigos em prol das 

coops na Lei de Licitações

2

4
SÚMULA 281

Tratativas para revisão da súmula, 
que veda coops em licitações

5

6
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SEMINÁRIOS REGIONAIS
Foram 5 encontros que reuniram 841 participantes para debater 

tendências, legislações e necessidades do ramo

PL 3.819/2020
Atuação para incluir melhorias no PL que trata  do transporte 

interestadual de passageiros por permissão 

RNTRC DIGITAL
OCB acompanha de perto a operacionalização, para que 

garantias e conquistas sejam mantidas

FROTA VERDE
Atendendo a convite do Ministério da Infraestrutura, 

participamos dos debates sobre esse projeto de renovação da 
frota com apoio do BNDES

1
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4
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Estados / Regiões Cooperativas Cooperados Empregados 

CENTRO-OESTE 511 1.346.578 28.779
DF 66 220.394 2.159
GO 215 263.609 11.883
MS 83 289.035 4.896
MT 147 573.540 9.841
NORDESTE 957 659.491 25.277
AL 66 25.697 2.160
BA 191 243.148 3.022
CE 107 73.600 9.283
MA 54 25.213 802
PB 115 49.134 926
PE 174 150.805 5.588
PI 92 11.211 669
RN 118 68.125 2.028
SE 40 12.558 799
NORTE 639 266.869 9.079
AC 61 8.974 544
AM 71 9.426 1.066
AP 115 2.297 152
PA 229 85.657 3.440
RO 70 147.618 2.847
RR 66 2.088 112
TO 27 10.809 918
SUDESTE 2.316 5.513.254 130.085
ES 117 420.334 8.554
MG 754 1.927.411 46.076
RJ 433 146.996 6.794
SP 1.012 3.018.513 68.661
SUL 893 8.101.219 240.799
PR 217 2.050.973 106.159
RS 425 3.029.152 61.308
SC 251 3.021.094 73.332
TOTAL GERAL 5.316 15.887.411 434.019
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Execução orçamentária do 

SESCOOP/SC 2020

Anexo II



I - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019
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I - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019
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II – Demonstração de Resultado do Exercício
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III – Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido
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IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Estatísticas dos principais
programas do SESCOOP/SC



Ações Diretas
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Ações Diretas
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Ações Diretas
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Auxílio Educação
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Auxílio Educação
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Auxílio Educação
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Aprendiz Cooperativo
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Aprendiz Cooperativo
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Aprendiz Cooperativo
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Atividades Delegadas
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Atividades Delegadas
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Atividades Delegadas
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Promoção Social
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Promoção Social
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Promoção Social
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Monitoramento
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Monitoramento
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Monitoramento
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Manutenção de Estrutura Interna de Pessoal
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Manutenção de estrutura interna de pessoal
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Receitas e Aplicação de Recursos
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