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Seção “APRESENTAÇÃO” 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 
O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Maranhão, pautado em sua  missão de 

contribuir para o bem estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, 

prioritariamente os de menor renda, desenvolveu durante o ano de 2015 programação voltada para 

suas atividades finalísticas: Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Assistência. 

Nessa perspectiva, o presente Relatório Anual de Gestão do Sesc no Maranhão em 2015 

está organizado, de acordo com os normativos do Departamento Nacional do Sesc e demais 

instruções normativas do Tribunal de Contas da União (TCU)  na seguinte estrutura: apresentação, 

visão geral da unidade, planejamento organizacional, desempenho orçamentário e operacional, 

governança, relacionamento com a sociedade, desempenho financeiro e informações contábeis, 

áreas especiais da gestão, conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle e anexos e 

apêndices. 

Entretanto, destaca-se a supressão de alguns itens e subitens, em razão de não se 

aplicarem a esta UPC ou não haver ocorrência no exercício em relato, os quais são: 3.3.1 Execução 

Física e Financeira das Ações da LOA de responsabilidade da unidade; 3.3.3 Execução 

descentralizada com transferência de recursos; 3.4.2.1.3 Indicador Específico – Educação 

Fundamental e Ensino Médio (Cursos);  4.4 Atividade de correição e apuração; 4.6 Política de 

remuneração dos administradores e membros do colegiado; 5.2 Carta de serviço ao cidadão; 7.2 

Gestão do patrimônio e infraestrutura, 7.2.1 Gestão do Patrimônio imobiliário da União, 7.2.2 

Informações sobre imóveis locados de terceiros; 7.2.3.2 Frota de veículo automotores a serviço do 

DR, mas contratada de terceiros; 7.3.2  Informação sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia 

da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 8.1 Tratamento 

de determinações e recomendações do TCU; 8.2 Tratamento de recomendações da CGU;  8.3.1 

Tratamento de recomendações do órgão de controle interno; e, 8.4 Medidas administrativas para 

apuração de responsabilidade por dano ao erário. 

Portanto, trata-se de um documento descritivo e analítico, contendo dados e 

informações dos programas finalísticos e da administração do Departamento Regional do Sesc no 

Maranhão que permitem inferências críticas da mensuração quanti-qualitativa dos resultados 

alcançados em 2015, bem como desenha a configuração do trabalho da Instituição. 

A programação planejada para o exercício foi fundamentada nas Diretrizes Gerais de 

Ação, Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015, cujas atividades são estabelecidas pela 

Classificação Funcional Programática (Portaria Sesc nº 490/2004), do Departamento Nacional. 

Nesse sentido, o Plano Estratégico do  Sesc no Maranhão 2012-2015, fez um recorte importante 

definindo objetivos e metas estratégicas para esse horizonte, o que norteou as realizações do 

Programa de Trabalho do exercício em relato. 

Assim, as atividades foram realizadas nos espaços das unidades fixas: Sesc Deodoro, 

Sesc Saúde, Sesc Turismo, Sesc Comunidade, Sesc Itapecuru e Sesc Caxias  e nas unidades móveis: 

OdontoSesc e BiblioSesc I e II, que circularam na capital e nos municípios maranhenses de 

Imperatriz e Raposa respectivamente, estendendo os serviços aos espaços da comunidade para 

alcançar à clientela preferencial e os usuários em geral.   

 No exercício em tela, o Departamento Regional do Sesc no Maranhão ofertou à sua 

clientela as seguintes  atividades: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação 
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Complementar, Curso de Valorização Social, Nutrição, Assistência Odontológica, Educação em 

Saúde, Assistência Médica, Biblioteca, Apresentações Artísticas, Desenvolvimento Artístico e 

Cultural, Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação, Turismo Social, Trabalho com Grupos e 

Ação Comunitária, cujas metas físicas  alcançadas estão evidenciadas no corpo deste documento.  

Ressalta-se que o alcance global da meta física foi de 12.947.179 atendimentos, 

quantitativo correspondente a 105,61% da meta projetada. Registra-se que o acesso da clientela aos 

serviços ocorre por meio de identificação, para tanto, é disponibilizado o serviço de cadastro que 

contabilizou o total de 48.067 habilitações, entre matrículas e credenciamentos, fundamentais para 

que beneficiários e usuários utilizem os serviços ofertados pelo Sesc.  

Não obstante, o alcance das metas físicas destaca-se a função social do Sesc 

contribuindo para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida da população maranhense nas áreas 

de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Nessa perspectiva vale destacar o Acordo assinado 

pelo Sesc com o Governo Federal para aplicação de 33,33% de sua receita líquida em ações 

formativas. Assim, a Instituição executou o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG),  o 

que se efetivou no Programa Educação com gratuidade em todas as atividades formativas, 

reforçando a missão do Sesc em atender sua clientela, preferencialmente aqueles de menor renda e 

contribuindo para as políticas públicas e redução das desigualdades sociais. 

Releva-se que no exercício o Sesc aplicou no PCG  R$ 10.615.844,07  sendo que desse 

total,  R$ 5.384.724,34 foi investido no custeio total das despesas para a clientela das atividades 

Educação Infantil, Educação Complementar, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Cursos de 

Valorização Social), Iniciação Esportiva, Projeto Adolescente Cidadão, Projeto Musicar  

Ratificando sua função social, o Sesc realiza outra ação de destaque que é o Programa 

Mesa Brasil Sesc, ação vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, 

tendo em vista ser um programa de segurança alimentar que objetiva o combate à fome e o 

desperdício de alimentos. Nesse sentido, 74,94% da meta física é referente ao serviço 

complementação de refeições, resultado da distribuição de doações dos gêneros alimentícios 

captados pelo Sesc e entregue às instituições de interesse social cadastrados no referido Programa.  

Todo esse resultado alcançado pelo Regional também é impacto de uma gestão moderna 

que está se consolidando, com enfoque na humanização, no desenvolvimento pessoal e profissional 

dos funcionários, na inovação tecnológica, no avanço dos processos e ferramentas administrativas, 

o que tem sido vetor para o crescimento da ação institucional. 
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Seção “VISÃO GERAL DA UNIDADE” 
 

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

2.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 
O Sesc é uma instituição de direito privado criado, mantido e administrado pelo 

empresariado do comércio de bens, serviços e turismo. Assim, configura-se como uma entidade de 
prestação de serviços sociais, de caráter socioeducativo, cuja atuação contribui para o bem-estar de 
sua clientela nas áreas de sua atuação, a saber: Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

A Instituição tem como missão precípua “Contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor de comércio de 
bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa renda, através de serviços subsidiados e de 
excelência”, nessa perspectiva oferta atividades nas áreas básicas das necessidades humanas 
ofertando serviços que proporcionam o empoderamento da condição humana e da vida em 
sociedade. 

No sentido de cumprir com a sua finalidade, o Sesc tem como princípio a ação 
educativa como diferencial nos serviços ofertados objetivando uma ação transformadora na atitude 
individual e coletiva da clientela atendida. Assim, a diretriz básica do Sesc é a realização de um 
trabalho eminentemente educativo nos programas e atividades ofertados à clientela que contribuirão 
para o desenvolvimento econômico e social do país, minimizando os níveis de pobreza e de 
marginalização social.  

Ressalta-se que a Instituição prioriza em sua atuação a acessibilidade a todas as pessoas 
com ampla divulgação dos princípios e valores sociais, os quais são fundamentais para o 
desenvolvimento integral do indivíduo, e, por conseguinte, favorecendo o exercício pleno da 
cidadania em qualquer fase da vida da pessoa. 

O Sesc então, tem na ação educativa a singularização da prestação de serviços sociais, 
ampliando sua ação institucional para além dos limites dos serviços ofertados, concretizando sua 
missão e finalidade e competência por meio da  capacitação de seus funcionários nos referenciais, a 
exemplo das diretrizes gerais e quinquenais, módulos políticos e de programação, bem como da 
Legislação e demais normativos institucionais. 
 
 

2.2 NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE 

 
A origem do Sesc se reporta ao cenário pós Segunda Guerra Mundial com a 

preocupação dos empresários em alavancar o desenvolvimento socioeconômico, reuniram-se em 
Teresópolis elaborando a Carta da Paz Social, a qual foi fundamental para sensibilização do 
Governo Federal sancionar o Decreto nº 9.853 de 13 de setembro de 1946 que delegou à 
Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar e organizar o Serviço Social do Comércio – 
Sesc e elaborar o regulamento desta Instituição, aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 05 de 
dezembro de 1967 (Publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967); com as modificações dispostas 
nos: Decreto nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006 - SEÇÃO 1), 
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Decreto nº 6.031, de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 2 de fevereiro de 2007 - SEÇÃO 1) e 
Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008 (DOU de 6 novembro de 2008 - SEÇÃO 1). 

Em 27 de março de 1968 a Resolução CNC nº 24/68 e Sesc nº 82/68, aprovou o 
Regimento Interno do Sesc. 

O Decreto-Lei supracitado ratifica a finalidade e as competências do Sesc, mas 
principalmente destaca a vinculação da Instituição as entidades da categoria do comércio, bem 
como a fundamentação na legislação brasileira, conforme segue: 

 
“Art. 1° - Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o 
Serviço Social do Comércio (Sesc), com a finalidade de planejar e executar, direta ou 
indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de 
vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico 
da coletividade. 
... 
Art. 2° - O Serviço Social do Comércio, com personalidade jurídica de direito privado, nos 
termos da lei civil...”  

 
Cabe ainda citar o Art. 240 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Art. 240º - Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias 
dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço 
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

No Maranhão, em 1947, foi implantada a Delegacia Estadual que foi elevada a categoria 
de Departamento Regional em 10 de dezembro de 1953. A partir de então, o Regional vem 
realizando a prestação de serviços sociais por meio dos Programas: Educação, Saúde, Cultura, 
Lazer e Assistência com abrangência à clientela comerciária e outras categorias de trabalhadores de 
menor renda.  
 

2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 
Criado pela iniciativa privada, o Serviço Social do Comércio (Sesc) ao longo de 70 anos 

tem importante e reconhecido trabalho desenvolvido na sociedade, focado preferencialmente para 
os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo.  

No Maranhão, o Sesc tem forte atuação entre a classe comerciária, atendendo suas 
necessidades a partir de uma série de serviços ofertados nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer 
e assistência.  

O Regional no Maranhão tem um vasto campo de crescimento no estado, tendo em vista 
as necessidades prementes de sua clientela, em áreas não atendidas em sua plenitude pelo poder 
público. É na ausência das políticas públicas que o Sesc se notabiliza, como uma entidade que tem 
ocupado espaços e levado ações, em sua área de atuação, ao comerciário e à comunidade em geral. 

Um trabalho que a cada ano se amplia pelo crescimento da demanda, mas que também 
se desenvolve com parcerias estratégicas, fundamentais para o atendimento da expectativa da 
clientela. 

Ainda que entidades similares se multipliquem, que haja crescimento de isenções sobre 
as contribuições para o Sistema S, que a crise política interfira na economia provocando a 
diminuição da arrecadação compulsória, situações que se configuram como ameaças, o Regional do 
Sesc identifica oportunidades, como a ampliação de suas ações a outros municípios e a abertura de 
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canais favorecendo o fortalecimento de parcerias  e abrangendo  mais comerciários na prestação de 
serviços.  

 No diagnóstico de situação do Sesc no Maranhão foram identificadas as principais 
ameaças e oportunidades, forças e fraquezas as quais seguem na tabela: 

Figura 1 - Matriz SWOT 
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− Abertura de canais favorecendo o estabelecimento de parcerias entre Estado e sociedade civil e 
a viabilização de campanhas e serviços destinados às parcelas mais vulneráveis da população; 

− Demandas das organizações da sociedade civil para apoio técnico e de recursos objetivando a 
viabilização de projetos de ação social; 

− Aumento das demandas sociais em razão do crescimento urbano e populacional, com expansão 
da classe de trabalhadores de menor renda; 

− Sensibilização da sociedade acerca do Desenvolvimento Sustentável com ênfase às questões 
ambientais e sociais, devido ações de âmbito nacional e internacional;  

− Ampliação de participação do Sesc no estado com ações em novos municípios; 

− Credibilidade da marca Sesc; 

− Avanço do empreendedorismo no estado do Maranhão, resultando no aumento de micro e 
pequenas empresas. 

A
M
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− Crescimento das isenções sobre as contribuições para o Sistema S; 

− Diminuição da arrecadação compulsória com a criação de novos “S”; 

− Elevada rotatividade nas áreas de comércio e serviço do setor terciário; 

− Crescimento de instituições com ofertas de serviços similares; 

− Comprometimento da qualidade dos serviços em razão da demanda de clientes potenciais 
superior à capacidade instalada; 

− Interferência do setor público na instituição; 

− Descontinuidade das políticas públicas; 

− Crise política e econômica do país refletida no desempenho socioeconômico do estado.  
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− Valorização dos servidores. 

− Equipe multidisciplinar, que atua na diversidade de serviços ofertados à clientela; 

− Recursos financeiros oriundos da receita compulsória; 

− Infraestrutura física e tecnológica com nível de atualização e adequação satisfatória; 

− Programa de Desenvolvimento Profissional que assegura o aperfeiçoamento contínuo dos 
recursos humanos; 

− Pluralidade e diversidade das ações. 

F
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− Capacidade instalada das unidades operacionais saturada pela alta demanda de clientes para os 
serviços ofertados; 

− Ausência de mapeamento e padronização dos processos internos nas áreas administrativas e 
finalística; 

− Ausência de equipamentos destinados às ações do Programa Cultura; 

− Comunicação interna e externa; 

− Ausência de estudos e pesquisas especializados; 

− Avaliação qualitativa das ações; 

− Insuficiência de Recursos Humanos. 
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Em 2015 o cenário de atuação da Instituição foi marcado pela conjuntura nacional que 
se manifestou com as seguintes características: retração econômica, elevação da inflação, redução 
de crédito, juros elevados, desemprego, ajuste fiscal, entre outros que fatores que contribuíram  para 
a instabilidade  e  incertezas, principalmente no âmbito das organizações. 

Em face da crise política e econômica que interferiu sobremaneira na sociedade 
brasileira, as organizações foram afetadas, principalmente na esfera pública. Nesse sentido, a 
atuação do Sesc foi desafiadora, pela intensificação das solicitações dos órgãos públicos para 
estabelecimento de parcerias, no sentido de assegurar serviços básicos à população. No entanto, o 
Sesc manteve sua postura de protagonista naquelas parcerias  estabelecidas, mas principalmente 
atentando para a programação já aprovada no Programa de Trabalho 2015..   

Assim, a atuação do Departamento Regional do Sesc no Maranhão foi no sentido de 
contribuir para a melhoria dos indicadores sociais desafiadores que estão relatados na sequência. 

Na área da saúde, o Maranhão possui uma taxa de mortalidade infantil estimada em 
24,07% e uma taxa de leitos hospitalares de 2,08 por mil habitantes. O estado também é o último em 
presença de médicos, são 0,53 por mil habitantes. 

Na educação, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais chega a 20,87%, bem 
acima da média do Brasil, que é de 16,70%. A taxa de pessoas de 25 anos ou mais com curso superior 
completo é somente 5,43%.1  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Maranhão corresponde a 0,639. Já o 
percentual de pessoas extremamente pobres é de 22,47% no estado. Não obstante, o Produto Interno 
Bruto (PIB) maranhense, de acordo com dados de 2012, é de R$ 58,8 bilhões, o que corresponde a 
1,3% de participação no PIB brasileiro, isso não se reflete na distribuição de renda, pois, se verifica 
um agravo social de violência na região metropolitana de São Luís que  cresceu 62%. 

O Maranhão é um estado com grande potencial cultural dos seus bens materiais e 
imateriais, com prêmios e reconhecimento mundial, contudo, não dispõe de equipamentos culturais 
suficientes, para o acesso da população aos produtos culturais. Uma pesquisa realizada com base 
nos dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, do Ministério da Cultura, revela que o Brasil tem 
uma biblioteca pública para cada 33 mil habitantes. Elas somam hoje 6.148 em todo o país. No 
Maranhão, de acordo com o Censo Escolar 2011, apenas 6% das escolas da rede municipal contam 
com biblioteca.  

A instituição, dentro de suas limitações, principalmente físicas (de instalações), pois as 
unidades operacionais, apesar de se encontrarem em boas condições, estão saturadas, procura de 
forma inovadora desenvolver atividades que alcancem o maior número de trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes. 

Os desafios foram grandes, mas o Regional buscou equilibrar os recursos de modo a 
garantir a ampliação dos espaços e por consequência os serviços prestados à clientela. 

Nessa perspectiva, o local por excelência de atuação institucional foram suas unidades 
fixas e móveis, no caso as unidades: Sesc Deodoro, Sesc Saúde, Sesc Turismo, Sesc Itapecuru, Sesc 
Comunidade e Sesc Turismo, além do OdontoSesc e BiblioSesc. Em comum essas unidades 
apresentaram boa estrutura de suas instalações físicas, contudo, apresentam-se com a capacidade 
instalada limitada para a alta demanda. No caso, das unidades Sesc Deodoro e Turismo, torna-se 
necessária a reforma e ampliação de suas instalações. Já a unidade Sesc Caxias, necessita de nova 
sede, tendo em vista que o espaço atual não permite ampliação vertical em razão de estar localizada 
no centro histórico do município de Caxias. 
                                                           

1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad)/IBGE, 2014. 
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Em face do exposto, o Sesc no Maranhão ampliou sua atuação, no segundo espaço, a 
comunidade por meio de parcerias estratégicas que proporcionaram o atendimento da clientela e 
sociedade em geral com os serviços ofertados, nos Programas – Saúde, Cultura, Lazer e 
Assistência. 

Releva-se que 2015, o Regional adquiriu imóveis para viabilizar a qualificação e 
ampliação dos espaços físicos das unidades do Regional, cujos serviços de engenharia serão 
iniciados em 2016 objetivando aumentar sua capacidade instalada na oferta de serviços à clientela. 

Outra iniciativa estratégica foi o investimento na capacitação dos funcionários para a 
formação de equipes de trabalho de alta performance. Assim, priorizou-se, o desenvolvimento 
técnico-profissional dos funcionários com o apoio do Departamento Nacional por meio da Rede de 
Desenvolvimento Técnico que viabiliza as videoconferências aos servidores. Além disso, foram 
realizadas capacitações presenciais para as equipes de trabalho de forma a aperfeiçoar as equipes de 
trabalho para a prestação de serviços sociais. 
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Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas 

ÁREAS COMPETÊNCIAS TITULAR  CARGO 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 

AREA MEIO 
(ESTRATÉGICA) 

À Direção Regional, vinculada à 
Presidência, compete, gerir o Departamento 
Regional, assegurando o cumprimento de 
sua missão, visão, objetivos, princípios e 
desafios; submetendo ao Presidente do 
Conselho Regional as matérias de 
competência deste e cumprir e fazer 
cumprir suas decisões. 

Maria dos 
Remédios 

Serra Pereira 
Direção Regional 

EXERCÍCIO 
 2015 

 

AREA MEIO 
(ESTRATÉGICA) 

À Diretoria de Planejamento e 
Desenvolvimento compete dirigir, 
coordenar, controlar e executar as ações 
concernentes ao planejamento, orçamento, 
estudos, pesquisas, desenvolvimento 
técnico, matrícula e informática, tendo em 
vista os objetivos e prioridades do 
Departamento Regional, e também: 
coordenar a elaboração dos Planos e 
Programas de Trabalho do Departamento 
Regional; manter permanente contato com 
as áreas competentes do Departamento 
Regional para análise e avaliação dos 
Programas de Trabalho. 

Rutineia 
Amaral 

Monteiro 

Diretoria de 
Planejamento e 

Desenvolvimento 

EXERCÍCIO 
 2015 

 

AREA MEIO 
(ESTRATÉGICA) 

À Diretoria Administrativa e Financeira, 
vinculada à Direção Regional, compete 
dirigir, coordenar, controlar e executar as 
ações concernentes às áreas administrativa e 
financeira, recursos humanos e engenharia, 
tendo em vista os objetivos, metas e 
prioridades do Departamento Regional, 
além de articular a política administrativa e 
financeira do Sesc no Maranhão e 
identificar fontes para obtenção e aplicação 
dos recursos. 

Darlise Ramos 
Serra de 
Carvalho 

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 

EXERCÍCIO 
 2015 

 

AREA MEIO 
(ESTRATÉGICA) 

À Diretoria de Programas Sociais, 
vinculada à Direção Regional, compete 
dirigir, coordenar, controlar e executar as 
ações de apoio técnico-financeiro às 
Unidades Operacionais nas áreas da 
educação, assistência, saúde, cultura e lazer, 
tendo em vista os objetivos, metas e 
prioridades do Departamento Regional, bem 
como propor acordos, convênio e parcerias, 
e outras formas de ação integrada, com 
instituições públicas ou privadas, 
objetivando ampliar e complementar a ação 
do Departamento Regional; acompanhar, 
quando solicitado, auditores internos e 
externos, fornecendo as informações de sua 
área de atuação necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. 

Maria Regina 
Silva Soeiro 

Diretoria de 
Programas Sociais 

EXERCÍCIO 
 2015 
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AREA 
FINALÍSTICA 

(OPERACIONAL) 

Às Gerências das Unidades Operacionais 
competem: planejar, organizar, dirigir, 
coordenar e controlar as atividades técnicas 
operacionais, administrativas e financeiras 
de suas respectivas unidades. 

Valdinete 
Silva Miranda 

Reis 

Gerência da U.O 
Sesc Deodoro 

EXERCÍCIO 
 2015 

AREA 
FINALÍSTICA 

(OPERACIONAL) 

Lauro 
Henrique 
Moreno 

Evangelista 

Gerência da U.O 
Sesc Saúde 

EXERCÍCIO 
 2015 

AREA 
FINALÍSTICA 

(OPERACIONAL) 

Euzamar 
Baima Souza 

Gerência da U.O 
Sesc Turismo 

EXERCÍCIO 
 2015 

AREA 
FINALÍSTICA 

(OPERACIONAL) 

Ângelo 
Augusto 
Assunção 

Costa Couto 

Gerência da U.O 
Sesc Caxias 

EXERCÍCIO 
 2015 

AREA 
FINALÍSTICA 

(OPERACIONAL) 

Maria 
Cristiane 

Correa Rosa 

Gerência da U.O 
Sesc Itapecuru 

EXERCÍCIO 
 2015 

 

2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 
O Departamento Regional do Sesc no Maranhão, cumpre sua missão por meio das ações 

desenvolvidas pelos cinco programas finalísticos que desenvolve, os quais seguem mostrando os 
produtos, serviços e clientela. 

Quadro 2 - Macroprocessos Finalísticos 

MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS 
PRINCIPAIS 
CLIENTES 

Programa Educação 
Educação formal de crianças, 

adolescentes e adultos visando o 
exercício da cidadania. 

• Educação Infantil 
• Educação de Jovens e 

Adultos 
• Educação Complementar 
• Curso de Valorização Social  

Comerciários, 
dependentes e 

usuários com renda 
até 3 (três) salários 
mínimos nacionais 

Programa 

Saúde 

Ações destinadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde 

da clientela. 

• Nutrição 
• Assistência Odontológica 
• Educação em Saúde 
• Assistência Médica 

Comerciários, 
dependentes e 

usuários. 

Programa Cultura 
Ações destinadas à difusão e à 
preservação do conhecimento, 

através do incentivo à cultura e da 
difusão das artes em geral. 

• Biblioteca 
• Apresentações Artísticas 
• Desenvolvimento Artístico e 

Cultural 

Comerciários, 
dependentes e 

usuários. 

Programa 

Lazer 

Ações lúdicas, recreativas e de 
entretenimento voltadas para o 
aproveitamento do tempo livre. 

• Desenvolvimento Físico-
Esportivo 

• Recreação 
• Turismo Social 

Comerciários, 
dependentes e 

usuários. 

Programa Assistência 

Ações que visam contribuir para a 
valorização do trabalhador e de 

sua família e para sua integração 
na comunidade, através de 

medidas de auxílio indireto com 
caráter educativo e social. 

• Trabalho com Grupos 
• Ação Comunitária 
• Ação Comunitária/Mesa 

Brasil 

Comerciários, 
dependentes e 

usuários. 
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O Macroprocesso Programa Educação, no Regional do Sesc no Maranhão é  ação 
modelar, pois, constitui-se referência no desenvolvimento das Atividades: Educação Infantil, 
Educação Complementar (nas modalidades  Complementação Curricular e  Aperfeiçoamento 
Profissional,  Acompanhamento Pedagógico e Estudos Ambientais) e Cursos de Valorização Social. 
Esse macroprocesso contribui diretamente com as políticas públicas de educação do estado, tendo 
em vista a prestação de serviços educativos de qualidade aos trabalhadores do setor do comércio de 
bens, serviços e turismo, em especial, aqueles de menor renda. Releva-se que a partir de 2008 foi 
firmado acordo entre o Sesc e os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego,  conforme 
Decreto nº 6.632, em que a Instituição  se compromete a  estender as ações educativas gratuitas às 
pessoas da comunidade com renda familiar de até 3 salários mínimos nacionais. Nesse sentido, em 
2015 as atividades do Programa Educação foram gratuitas para 1.708 clientes matriculados, pelo 
que se infere a relevante contribuição do Regional com o desenvolvimento social dos maranhenses. 

Ressalta-se que neste Programa o Sesc no Maranhão atua na educação formal com as 
Atividades: Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos e contribui com ações educativas por 
meio da complementação curricular para o Ensino Fundamental e Médio com os projetos 
Habilidades de Estudo e SOS Vestibular, além de cursos de livres. Atividade importante a destacar 
é o Curso de Valorização Social destinado a fomentar a complementação e geração de renda com 
base no incentivo as habilidades em trabalhos manuais, apresentação pessoal e culinária. 

O Macroprocesso Programa Saúde, com vistas à proteção e recuperação da saúde da 
clientela comerciária e seus dependentes e usuários estendeu os serviços à sociedade maranhense 
intensificando as ações de prevenção as doenças. Este Programa atua por meio das Atividades: 
Nutrição, Assistência Odontológica, Educação em Saúde e Assistência Médica, contribuindo 
diretamente para a melhoria da qualidade de vida da clientela e comunidade em geral. A Atividade 
Nutrição oferta os serviços de alimentação balanceada e segura tem sido essenciais para os 
comerciários e seus dependentes, bem como as consultas dietoterápicas. Na mesma perspectiva a 
Assistência Odontológica busca a prevenção às doenças bucais. E, por fim, em Educação e Saúde o 
objetivo é a educação como mote de transformação dos hábitos da população em atitudes que 
promovam a qualidade de vida. Esta ação previne as doenças endêmicas, epidêmicas e crônicas não 
transmissíveis, por meio das quais amplia a atuação institucional as comunidades de menor renda 
contribuindo com as ações de saúde pública por meio da realização de campanhas sistemáticas 
fundamentais para o processo de saúde da população maranhense. 

 Macroprocesso Programa Cultura, com o objetivo de valorizar e difundir as 
produções artísticas do estado por meio das Atividades: Biblioteca, Apresentações Artísticas e 
Desenvolvimento Artístico e Cultural tem relevante contribuição com as políticas públicas em razão 
do fomento à difusão e valorização das expressões artísticas, o que se confirma na representação 
institucional no Conselho de Cultura do Município e na parceria com órgãos do estado e município 
para a realização das ações deste Programa.  O investimento do Regional em projetos na área da 
cultura resultou na disponibilização dos seguintes produtos: Balaio de Sotaques, Feira do Livro, 
Sesc Circulando Cultura, Sesc Amazônia das Artes, Sonora Brasil, Palco Giratório, Aldeia Sesc 
Guajajara de Artes, entre outros, os quais integram a agenda cultural da cidade. Ressalta-se ainda, 
as duas unidades móveis do BiblioSesc  circularam na zona rural da região metropolitana de São 
Luís e município de Raposa  com um acervo de aproximadamente 6.000 exemplares de títulos da 
literatura infantil e juvenil possibilitando o acesso de estudantes  às práticas de leitura em 
comunidades com população de menor renda. 

Macroprocesso Programa Lazer é a razão da Instituição, pois, relaciona-se 
diretamente ao bem estar da clientela por meio dos serviços ofertados nas Atividades: 
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Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social (modalidades turismo emissivo, 
receptivo e hospedagem) sendo a missão institucional. As realizações desse macroprocesso 
promoveram a qualidade de vida da clientela pelo fomento às práticas de atividades físicas no 
desporto em geral e na ginástica com e sem aparelho, excursões e passeios dentro e fora do estado, 
hospedagem nas unidades habitacionais no padrão de médio conforto e ações recreativas diversas 
fundamentadas no princípio lúdico da natureza humana. Releva-se que o Regional dispõe de 
equipamento de lazer de alto padrão disponível para o atendimento à sua clientela com oferta de 
parque aquático, esportes e brincadeiras diversas com funcionamento ininterrupto na Unidade Sesc 
Turismo. 

Macroprocesso Programa Assistência, fundamentado na Carta de Paz Social, 
documento que origina o Sesc, este macroprocesso destina-se ao atendimento das urgências sociais 
da clientela e comunidade em geral. Nessa perspectiva realiza as Atividades: Trabalho com Grupos 
e Ação Comunitária. Em Trabalho com Grupos, destacam-se as ações pioneiras com idosos que se 
tornaram referência no estado, pela ênfase ao protagonismo social e orientações para o exercício da 
cidadania dessa faixa etária. A Ação Comunitária, focaliza o Programa Mesa Brasil Sesc  atuando 
no combate à fome e ao desperdício de alimentos com ações formativas orientando à população o 
aproveitamento integral dos alimentos e à alimentação segura, bem como equacionando a 
distribuição dos  alimentos arrecadados das empresas doadora às instituições de interesse social 
para o atendimento na complementação de refeições servidas às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

Assim, contribui de forma relevante com as políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento social dos maranhenses na promoção de ações efetivas de autonomia e 
sustentabilidade da população de menor renda. 
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Seção “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO 
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL” 

 
 

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 
OPERACIONAL 

 
 

3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 
A ação do Sesc no Maranhão está fundamentada nos  referenciais estratégicos 

institucionais em nível nacional a saber: Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, Diretrizes para o 
Quinquênio 2011-2015, Legislação Sesc, Portaria “N” Sesc 490/2004 (Classificação Funcional 
Programática) e nos Módulos Políticos e de programação das Atividades. 

O conjunto dos referenciais estratégicos fundamentou a elaboração do Plano Estratégico 
do Regional no horizonte 2012-2015, este norteou as ações da Instituição objetivando o 
cumprimento da missão da mesma. Abaixo, o Mapa estratégico sintetiza as metas e os objetivos 
estratégicos do Regional.  

 

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

Quadro 3 - Metas Estratégicas 

 OBJETIVOS 
INDICADO

RES 

METAS 
ESTRATÉGICAS 

2012-2015 

META PREVISTA REALIZADO 
ESTRATÉGIA 

 
2015 2015 

A
F
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M

A
Ç

Ã
O
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N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

E
xp

an
di

r 
os

 
se

rv
iç

os
 d

o 
S

es
c 

no
 e

st
ad

o 
do

 
M

ar
an

hã
o 

Nº de novos 
municípios 
atendidos 

Atender 20 
municípios até 

2015 
5 municípios 8 municípios 

Implantação de 3 novas 
unidades fixas e 2 

móveis 

Nº de 
projetos 

implantados 

Interiorizar 5 
projetos 

1 projeto 3 projetos 
Interiorização de 

projetos sociais em rede 
(Nacional e Regional) 

C
on

so
li

da
r 

a 
m

ar
ca

 S
es

c 

Nº de 
campanhas 
veiculadas 

Realizar 5 
campanhas de 

promoção com o 
slogan “Sesc 

Trabalhando o 
Social com 

Responsabilidade” 

2 2 

Restruturação da 
Assessoria de 

Comunicação com a 
inclusão do setor de 

marketing; 

Estruturação de canais 
de interlocução entre o 

Sesc e seus diversos 
públicos 

Nº de novos 
canais com o 

cliente 
externo e 
interno 

Implantar 5 novos 
canais de 

comunicação com 
os clientes 

- - 

Ampliação e 
otimização de 

investimentos em 
divulgação publicitária 

da instituição 

Intensificar ações de 
comunicação interna 

Definição e promoção 
de ações estratégicas de 

visibilidade 
institucional 
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re
co
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o 
S
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c 
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oc
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Nº de 
parcerias e 
convênios 

Efetivar 10 
parcerias 

estratégicas 
3 6 

Mapear o tecido 
associativo no estado 
para identificação de 
potenciais parcerias 

Nº de 
representaçõ

es em 
comitês e 
conselhos 

Alcançar 15 
representações 

4 5  

Realizar visitas oficiais 
e contratos com 

diferentes organismos 
da sociedade 

Implementação de 
projetos institucionais 
com vistas a englobar 

diversos públicos 

C
L

IE
N

T
E

 

A
tr

ai
r 

no
vo

s 
cl

ie
nt

es
 

Nº de novas 
matrículas 

Aumentar para 
30% as 

habilitações novas 
6% 4,01% 

Descentralização do 
serviço de matrícula 

Nº de 
matrículas 
revalidadas 

Manter 95% de 
matrículas a 
beneficiários 

9% 91,19% 
Campanhas 

divulgacionais 

Nº de 
credenciais 

emitidas 

Manter em 5% o 
percentual de 
credenciais 
fornecidas 

- 8,81% 

Capacitação das 
equipes 

Visitas às empresas 
contribuintes do Sesc 

E
le

va
r 

o 
ní

ve
l d

e 
sa

ti
sf

aç
ão

 d
o 

cl
ie

nt
e 

% de 
satisfação 

dos clientes 

Alcançar 90% de 
satisfação dos 
clientes nas 
principais 
atividades 

5% 80,1% 

Qualificação 
(Avaliação e 

Reestruturação) dos 
espaços, equipamentos 

e instalações. 

Nº de 
matrícula de 
revalidadas 

Elevar para 90% a 
taxa de renovação 

de matrículas 
90% 65,76% 

Alinhar a Programação 
social em consonância 
com as demandas da 

clientela 

Aplicar pesquisa de 
satisfação 

F
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 r
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e 
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S
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c 
e 

se
us

 
di

ve
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os
 p

úb
li

co
s 

No. de 
participação 
do Regional 
em eventos 
promovidos 
por órgãos 
públicos e 

privados no 
estado. 

Atender 100% dos 
convites destinados 

à instituição 
enviados por 

órgãos públicos e 
privados. 

100% 100% 

Identificar os 
stakeholders do Sesc 

MA 

Avaliar 100% dos 
projetos e eventos 

destinados aos diversos 
públicos 

Nº de 
eventos 

projetados 
para atingir 

os 
stakeholders 

Realizar 2 eventos 
anuais voltados 

para os 
fornecedores e 
sociedade civil 

organizada. 

- 2 eventos 

Criação de 
Coordenação de 

Relacionamento com o 
público 

Implementação dos 
projetos de 

relacionamentos e 
canais de comunicação 
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Nº. de ações 
modelares 

implementad
as pelos 

programas 

Alcançar a marca 
de 10 ações 
modelares 

inovadoras nas 
áreas meio e fim 

3 2 
Investir na capacitação 

e especialização dos 
profissionais 

Reduzir em 90% o 
número de 

recomendações das 
auditorias interna e 

externa 

- - 
Intercâmbio com o DN, 
DD.RR e organizações 

similares 

S
en

si
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r 
os

 p
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 c

om
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bi

en
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Nº de 
projetos 

implantados 
voltados 
para a 

questão 
ambiental 

Implantar 2 
projetos de 

sensibilização para 
a consciência 

ambiental. 

- 5 projetos 

Incorporação do tema 
meio ambiente na 

agenda da instituição 
com abordagem 
transversal nos 

programas 
desenvolvidos 

Nº de 
ações/projeto

s que 
abordam a 

questão 
ambiental 

Implementar ações 
voltadas para a 

educação da 
responsabilidade 

ambiental em 40% 
das ações e 
projetos do 
Regional. 

10 10 

Intensificar o trabalho 
de educação dos 
servidores para a 

questão ambiental por 
meio da reafirmação da 
Diretriz Quinquenal 12-

Responsabilidade 
Ambiental 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

D
O

 E
 D

E
S

E
N

V
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R
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No. de 
encontros de 
planejament

o 

Realizar 4 
encontros técnicos 

anuais 
4 10  

Realização de 
encontros, seminários, 

fóruns e  
oficinas 

Percentual 
de gestores 

participantes 

Alcançar 100% dos 
gestores e técnicos 

do DR 
100% 100% 

D
es

en
vo

lv
er

 p
ol

ít
ic

a 
de

 v
al

or
iz

aç
ão

 
do

s 
re

cu
rs

os
 h
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os
 

Índice de 
turn over 

Reduzir para 10% 
o índice de 

rotatividade de 
pessoal 

3% 4,4% 

Implantação do Sistema 
de Avaliação de 
Desempenho do 

servidor 

Índice de 
satisfação do 

cliente 
interno 

Alcançar 80% de 
satisfação do 

cliente interno 
80% 95,8% 

Realização de 
pesquisas de clima 

organizacional 

Nº. de 
treinamento/ 

servidor 

Atingir 100% dos 
servidores com 

eventos de 
capacitação 

25% 38,46% 

Revitalização dos 
Projetos de Valorização 

e capacitação de 
servidores 

F
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N
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E
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A
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r 
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o 
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Índice de 
investimento 
aplicados em 
infraestrutur

a no 
Regional 

Investir 8% do 
orçamento anual na 

infraestrutura 
- 5,14% 

Reestruturar os espaços 
de atividades e 

projetos; 

Realizar análise da 
ambiência 

considerando a 
ergonomia; 

Atualizar o Plano de 
investimentos do 

Regional 
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s 

Custo 
unitário de 

atendimento 

Assegurar a 
economicidade do 

atendimento 
mantendo a 

variação do custo 
unitário de 

atendimento dentro 
do percentual de 

inflação oficial do 
país. 

- 2,82 

Maximizar os recursos 
financeiros garantindo 

a qualidade no 
atendimento 

A
pe

rf
ei

ço
ar

 o
 

si
st

em
a 

de
 c

on
tr
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e 

e 
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ur
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ão
 d

os
 

cu
st
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Evolução 
das despesas 

correntes 
comparadas 

com o 
exercício 
anterior 

Mapear 100% do 
custo das 

atividades/projetos 
no exercício 

100% 50% 

Buscar junto ao DN o 
aperfeiçoamento do 

SGF para possibilitar o 
acompanhamento dos 

custos diretos e 
indiretos por 

atividades/realização 

M
an

te
r 

a 
co

nt
ri

bu
iç

ão
 

co
m

pu
ls

ór
ia
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om

o 
re

cu
rs

o 
bá

si
co

. Índice de 
participação 

da receita 
compulsória 
no total das 

receitas. 

Ratificar a receita 
compulsória como 

recurso 
fundamental no 
Regional para a 
elaboração do 

orçamento. 

- 100% 

Monitorar 
periodicamente a 

evolução do 
investimento da 

contribuição 
compulsória 

 

3.1.2 Estágio de Implementação do planejamento estratégico 
 
O Planejamento da Instituição, a partir de 2005 passou a evidenciar o alinhamento com os 

seguintes referenciais estratégicos (documentos institucionais): Diretrizes Gerais de Ação do Sesc e 
Diretrizes para o Quinquênio 2006-2010 (atualizadas para 2011-2015). E, com base nestes, 
principalmente na diretriz que enfatiza a valorização do planejamento, somando-se as orientações 
dispostas no Modelo de Programação e Avaliação: Módulo Sistema de Planejamento (documento 
elaborado conjuntamente pelo Departamento Nacional e Departamentos Regionais, aprovado pela 
Resolução Sesc nº 1.236/2011 que trata dos critérios para análise dos Programas de Trabalho dos 
regionais) e ainda pautado no Plano Estratégico do Regional 2012-2015, desenha-se a proposta 
programática para o exercício 2015.  

O Departamento Regional do Sesc no Maranhão, integrou o grupo que elaborou o Sistema 
de Planejamento, o qual tem como base as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc e as Diretrizes para o 
Quinquênio 2011-2015. Nesse sentido, a partir de 2010, fez-se adesão ao modelo de planejamento 
proposto pelo Departamento Nacional e elaborou-se o primeiro Plano Estratégico do Regional para o 
horizonte 2012-2015.  

O alinhamento estratégico do Regional se encontra em processo de consolidação, pois, 
houve significativo avanço nos Programas e Atividades executados pela Instituição, tendo em vista o 
esforço de gestão, por meio da capacitação das áreas estratégicas, para o alcance das metas propostas 
pelas diretrizes e pelo Plano Estratégico do Regional nesse horizonte.  

Assim, foi fundamental intensificar as ações voltadas para a cultura de planejamento no 
Regional o que envolveu o corpo de servidores e favoreceu o alcance da missão institucional, bem como 
as metas concernentes às diretrizes quinquenais no horizonte 2011-2015. 

Considerando que o Departamento Regional iniciou o Plano Estratégico em 2012-2015 por 
meio do seu primeiro plano elaborado com a metodologia do planejamento clássico associado à 
ferramenta do Balanced Scorecard, esboçando os objetivos estratégicos e respectivas metas, pelo que se 
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avaliou que o uso de tais ferramentas têm sido de aprendizado para gestores e executores das ações, 
sendo que se observa a eficácia dos resultados, tendo em vista que esse instrumento possibilitou a 
melhoria da mensuração dos resultados, do alinhamento das ações com os objetivos institucionais o que 
demonstra a efetividade da missão institucional.  
 

3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

 
Desde 2011, o Departamento Regional do Sesc elaborou e aprovou o Plano Estratégico 

2012-2015, o qual está fundamentado nos documentos estratégicos do Sesc, a saber: Diretrizes 
Gerais de Ação do Sesc, Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015 e demais normativos 
institucionais. Desse modo, anualmente o Plano Estratégico é desdobrado nas metas anuais 
estabelecidas no Programa de Trabalho Anual, nesse sentido, destaca-se, conforme item 3.1.1 há 
vinculação entre o Plano Estratégico e as competências institucionais, uma vez que o Plano 
Estratégico direciona os objetivos para o alcance da missão institucional. Assim, em 2015, os 
objetivos do Sesc no Maranhão postulados no Programa de Trabalho 2015 estavam alinhados com 
tanto com os referenciais estratégicos supracitados como também às competências Institucionais. 
 

Nesse sentido, segue as Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015 que nortearam as ações 
institucionais no exercício de 2015. 

 
� DQ 1 - Crescimento Equilibrado: ampliar os serviços para a clientela e aumentar sua 

abrangência e efetividade social, limitando tal crescimento aos recursos disponíveis 
advindos tanto da Receita Compulsória quanto da Receita Operacional, esta resultante da 
remuneração dos serviços, com caráter simbólico e educativo, observada no Orçamento-
Programa, e no controle de custos do Programa de Trabalho (Atividades/realizações).  

� DQ 2 - Foco na Clientela Preferencial: as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc definem 
como clientela o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. 
Essa definição não exclui a possibilidade de atendimento eventual de outras categorias, 
desde que este procedimento não implique em prejuízo do público alvo.  

� DQ 3 - Critérios para Terceirização de Serviços: não é recomendável a terceirização de 
atividades que constituem a natureza e essência do Sesc, ou seja, as atividades da área fim. 
Convênios, parcerias, patrocínios, apoios, excluem-se do conceito de terceirização, sendo, 
portanto, práticas viáveis como instrumento de gestão.  

� DQ 4 - Ênfase nos Processos de Gestão: o Sesc é uma Entidade de direito privado 
administrada por empresários. Uma das marcas da empresa privada é a competência técnica 
de seus executivos e gerentes. A moderna ciência da administração aperfeiçoa-se a cada dia. 
Temos que acompanhar esses avanços, atualizando-nos sempre.  

� DQ 5 - Valorizar o Planejamento: a centralidade do planejamento e sua qualidade são 
fatores fundamentais de gestão profissional. Valorizar o planejamento é fazê-lo verdadeiro, 
adequado a uma realidade analisada e compreendida, instrumento de concretização de 
intenções e escolhas, de caminhos e soluções, tornando-o assim principal ferramenta 
orientadora do cotidiano. Sem rigidez, com flexibilidade, mas com determinação. 

� DQ 6 - Priorizar o Desenvolvimento Profissional: o Sesc é uma Entidade de prestação de 
serviços, por isso mesmo, tem nos recursos humanos o seu capital mais importante. É 
necessário, portanto, pessoal qualificado e capaz de operar equipamentos com eficiência 



38 

 

para o alcance de tais resultados. O desenvolvimento técnico deve, portanto, ter alta 
prioridade.  

� DQ 7 - Valorizar os Recursos Humanos: um programa intenso de desenvolvimento 
técnico não pode deixar de estar associado a uma política de valorização dos Recursos 
Humanos, o que significa salários compatíveis com a qualificação dos profissionais e uma 
política adequada de benefícios. 

� DQ 8 - Intensificar as Ações de Afirmação e Divulgação Institucional: o Sesc precisa ser 
ainda mais conhecido e valorizado em setores importantes da sociedade. É importante que a 
divulgação e a promoção institucional contribuam de forma significativa para o 
fortalecimento da identidade e imagem nacional do SESC. 

� DQ 9 - Enfatizar os Programas Cultura e Lazer: a ênfase nos programas de cultura e 
lazer apoia-se na constatação da importância dos mesmos no desenvolvimento pessoal e 
social de sua clientela, e de seu significado no processo de desenvolvimento de nossa 
sociedade. Acrescente-se que cultura e lazer fazem parte, hoje, da pauta básica de 
reivindicações dos trabalhadores.  

� DQ 10 - Ação Modelar nos Programas Educação, Saúde e Assistência: a principal 
contribuição que o Sesc pode oferecer nos programas de educação, saúde e assistência é o 
exercício de um de seus mais importantes papéis em relação ao aperfeiçoamento social: a 
função propositiva. Pode-se afirmar que a ação programática antecipadora tem sido o 
diferencial do Sesc em relação ao Estado e outras organizações: tanto no pioneirismo no 
atendimento a necessidades ainda não plenamente percebidas, quanto em formas inovadoras 
de atendimento com garantia de qualidade e competência. Assim, nos Programas Educação, 
Saúde e Assistência o objetivo deve ser o de excelência, ou seja, de criar, aperfeiçoar e 
estabelecer concepções e modelos de trabalho que possam ser adotados e replicados por 
outras organizações similares e pelo próprio Estado. Ser modelo para a sociedade é a forma 
viável de contribuir para transformá-la. 

� DQ 11 - Intensificar as Ações de Turismo Social: o Sesc, coerente com sua missão social, 
pretende responder à aspiração da clientela de ampliar seus horizontes de nacionalidade, 
conhecendo o Brasil, descobrindo novas terras, novas gentes e viver experiências num novo 
espaço geográfico e cultural, no qual se sinta livre dos condicionamentos do cotidiano 
laboral e social. Ao adjetivar o Turismo oferecido à sua clientela como social, a Entidade 
procurou distinguir seu público prioritário, daqueles que as agências de turismo têm como 
nicho de mercado. 

� DQ 12 - Responsabilidade Ambiental: a compreensão da necessidade das sociedades 
reverem suas relações com o meio ambiente impõe-se, hoje, como uma urgência, não 
podendo assim, diante do compromisso do Sesc com o bem-estar social de sua clientela e 
com a sociedade em geral, furtar-se, no âmbito de sua ação, em contribuir para a redução 
dos males que degradam o meio ambiente.   
 

3.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E 
RESULTADOS DOS PLANOS 

 
Os principais instrumentos de monitoramento da execução dos resultados do Programa 

de Trabalho Anual, do exercício em relato e do Plano Estratégico 20112-2015 são: Sistemas 
informatizados – Sistema de Dados Estatísticos (SDE), Sistema Central de Atendimento (SCA), 
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Sistema de Gestão Financeira (SGF), Sistema Folha de Pagamento, Sistema de Gestão de Material, 
Sistema Gestor de Processos, dentre outros. 

Além dos sistemas informatizados a produção social na área finalística é acompanhada 
por reuniões técnicas mensais e trimestrais nas gerências das unidades operacionais, acompanhada 
nos formulários “Relatórios Mensais” por atividade/projeto pelas diretorias de áreas, e ainda por 
meio de pesquisas de satisfação manuais e eletrônicas e opiniários, além dos relatórios de gestão 
trimestral apresentados ao Conselho Regional. 

Os dados obtidos por meio dos instrumentos de monitoramento da gestão do Programa 
de Trabalho Anual são utilizados para mensuração do alcance dos objetivos estratégicos do Plano 
Estratégico 2012-2015, e, após a tabulação, gerados os relatórios gerenciais periódicos que auxiliam 
na avaliação da gestão dos riscos e controle da efetividade dos serviços sociais ofertados. 
 

3.3  DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 
A gestão orçamentária do Sesc no Maranhão, foi pautada nas Diretrizes Gerais de Ação 

do Sesc, Diretrizes para o Quinquênio 2012-2015, documentos que norteiam o Plano Estratégico do 
Regional, onde estão postuladas as metas estratégicas projetadas para esse exercício, cujo resultado 
alcançou o índice de 99,03% enquadrando-se no conceito Eficaz/Muito Bom. Além disso, o 
desempenho orçamentário é respaldado pelas normas e regulamentações institucionais, a exemplo 
do Código de Contabilidade Orçamentária (CODECO). Releva-se que a gestão orçamentária se 
baseou na flexibilidade do planejamento e reflete a eficácia do Regional em manter o controle 
quanto ao planejamento orçamentário de suas despesas, sendo assertivo na previsão de seus gastos, 
conforme a demonstração da execução financeira do ano em análise. 

Em linhas gerais, o Sesc no Maranhão encerrou o exercício com os resultados positivos 
decorrentes da melhoria dos processos internos, pois, a gestão orçamentária tem  orientado as 
equipes técnicas quanto ao planejamento financeiro mais preciso (por ação/projeto) e acompanhado 
o desempenho da execução financeira mensalmente por meio do Sistema Gestor Financeiro (SGF) e 
planilhas secundárias, cujos dados  relacionados às  metas físicas possibilitam a análise que subsidia 
a tomada de decisão com vistas à adoção de estratégias mais eficazes na aplicação dos recursos. 

A execução orçamentária, no exercício em análise, foi de R$ 40.799.435,37 (quarenta 
milhões setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) 
que representa 99,03% da meta prevista. Este recurso foi administrado nas Despesas Correntes, 
perfazendo R$ 38.702.379,44 e de Capital, perfazendo os dispêndios de R$ 2.097.055,93. Essa 
performance comparada com o exercício do ano pretérito apresenta um aumento de investimento na 
execução de 13,14% em 2015. 

A execução orçamentária, no exercício em análise demonstra uma situação financeira 
equilibrada, resultado do controle das despesas e da otimização dos recursos aplicados na 
implementação das atribuições regimentais.  

No exercício em relato, a Gestão Orçamentária viabilizou a execução das ações 
projetadas no Programa de Trabalho 2015, por meio das aquisições de produtos e serviços que 
possibilitaram o atendimento de qualidade dos comerciários, seus dependentes e usuários de menor 
renda. Para tanto, o planejamento, controle e avaliação da saúde financeira da Instituição foram 
fundamentais, bem como as reuniões técnicas de sensibilização dos gestores para o controle e 
responsabilidade na execução da programação finalística do Sesc no Maranhão. 
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3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 
da unidade 

 
Não se aplica ao Sesc, a entidade não é regulada pela Lei Orçamentária Anual. 

 

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 
• Alterações significativas ocorridas no exercício: Não se registrou no exercício ocorrências 

significativas. 

• Contingenciamento no exercício: A execução orçamentária proposta no exercício de 2015, 
realizada até 31 de dezembro de 2015, foi executada com efetividade uma vez que não 
ocorreram alterações significativas que mereçam destaques. 

• Eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária: Não se identificou 
eventos negativos que impactassem o desempenho orçamentário, contudo se verifica a 
necessidade de aprimoramento dos processos internos tanto na área administrativa quanto 
finalística para melhor efetividade da execução orçamentária. 
 

3.3.3 Execução descentralizada com transferência de recursos 

 
Não se aplica ao Sesc no Maranhão. 

 

3.3.4 Informações sobre a realização das receitas  

 
3.3.4.1  Identificação das Unidades Orçamentárias: segue abaixo as unidades orçamentárias.  
 

Quadro 4 - Unidades Orçamentárias 

Cód. Sigla Descrição 

01 PR PRESIDENCIA 

02 DR DIREÇÃO REGIONAL 

03 DPD DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

04 DAF DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

05 DPS DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS 

06 SESC DEODORO - 

07 SESC SAÚDE - 

08 SESC TURISMO - 

09 SESC CAXIAS - 

10 ODONTOSESC - 

11 SESC ITAPECURU - 
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3.3.4.2  Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação 
efetiva, justificando as eventuais oscilações significativas 

 

Tabela 1 - Demonstrativo por Elemento de Receita 

POR ELEMENTO DE RECEITA 

CÓDIGO 
ESPECIFICA-

ÇÃO 

2015 2014 

ORÇADO REALIZADO DIFERENÇAS ORÇADO REALIZADO DIFERENÇAS 

1 Receitas Correntes 41.200.000 47.198.185,51 5.998.185,51 37.769.950,00 43.658.937,52 5.888.987,52 

1.2 
Receitas de 
Contribuições 

41.200.000 47.198.185,51 5.998.185,51 31.635.396,00 31.637.939,65 2.543,65 

1.2.10 
Contribuições 
Sociais 

- - - - - - 

1.2.10.35 
Contribuições e 
Adicionais para o 
Sesc 

41.200.000 47.198.185,51 5.998.185,51 31.635.396,00 31.637.939,65 2.543,65 

1.3 
Receita 
Patrimonial 

48.695 4.706.484,65 4.657.789,65 200.000,00 3.001.783,26 2.801.783,26 

1.3.10 
Receitas 
Imobiliárias 

- - - - - - 

1.3.10.11 Aluguéis - - - - - - 

1.3.10.15 
Taxa de Ocupação 
de Imóveis 

38.000 20.050,00 17.950,00 5.000,00 14.690,00 9.690,00 

1.3.20.00 
Receitas de valores 
Mobiliários 

- - - - - - 

1.3.20.21 
Juros Títulos de 
Renda 

10.695 4.686.434,65 4.675.739,65 195.000,00 2.987.093,26 2.792.093,26 

1.6 
Receitas de 
Serviços 

3.500.000 5.302.921,74 1.802.921,74 2.376.815,00 5.141.032,38 2.764.217,38 

1.6.10 
Receita 
Operacional 

- - - - - - 

1.6.10.05 Serviços de Saúde 2.242.250 2.929.577,39 687.327,39 1.222.815,00 2.962.472,73 1.739.657,73 

1.6.10.16 
Serviços 
Educacionais 

 2.216,13 2.216,13 45.000,00 45.066,58 66,58 

1.6.10.19 
Serviços 
Recreativos e 
Culturais 

1.032.750 1.907.075,86 874.325,86 932.000,00 1.743.987,72 811.987,72 

1.6.10.99 Outros Serviços 225.000 464.052,36 239.052,36 177.000,00 389.505,35 212.505,35 

1.7 Transferências 
Correntes 

3.801.431 3.580.863,46 220.567,54 3.552.739 3.482.020,24 70.718,76 

1.7.30  Transferências de 
Instituições 
Privadas 

- - - - - - 

1.7.30.01 
Subvenções 
Ordinárias 

3.801.431 3.580.863,46 220.567,54 3.552.739 3.482.020,24 70.718,76 

1.9 
Outras Receitas 
Correntes 

 353.643,31 353.643,31    

1.9.20 
Indenizações e 
Restituições 

      

1.9.20.21 Indenizações  79.971,00 79.971,00    

1.9.20.22 Restituições  273.672,31 273.672,31 5.000,00 396.161,99 391.161,99 
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Tabela 2 - Execução Financeira das Receitas realizadas por Programa e Atividades do DR 

POR PROGRAMA E ATIVIDADES 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

01 EDUCAÇÃO 2.216,13 45.066,58 

01/2005 Educação Complementar 2.216,13 45.066,58 

    

02 SAÚDE 2.929.577,39 2.962.472,73 

02/2007 Nutrição 2.707.140,89 2.755.638,23 

02/2008 Assistência Odontológica 222.436,50 206.834,50 

    

03 CULTURA 85.230,92 30.751,66 

03/2011 Biblioteca 1.734,90 1.886,70 

03/2012 Apresentações Artísticas 54.369,50  

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 29.126,52 28.864,96 

    

04 LAZER 1.821.844,94 1.713.236,06 

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 415.832,03 387.213,66 

04/2015 Recreação 44.600,00 41.475,00 

04/2016 Turismo Social 1.277.937,91 1.210.172,40 

04/2502 Serviços Gerais 83.475,00 74.375,00 

    

05 ASSISTÊNCIA 8.076,36 19.279,35 

05/2017 Trabalho com Grupos 8.076,36 19.279,35 

    

06 ADMINISTRAÇÃO 455.976,00 370.226,00 

06/2028 Serviços de Matrícula 455.976,00 370.226,00 

 TOTAL GERAL 5.302.921,74 5.141.032,38 

 
O valor referente às receitas na Atividade Educação Complementar do Programa 

Educação é relativo à quitação de inadimplência até 2014, quando havia taxas para usuários de 
serviços educacionais. A partir de 2015, o Regional no Maranhão implantou gratuidade em todos os 
serviços educacionais em atendimento ao Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
cumprindo o Acordo assinado com o Governo Federal. 
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3.3.5 Informações sobre a execução das despesas 
 

3.3.5.1 Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e 
financeira 
 

Tabela 3 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

2015 2014 

ELEMENTO 
DE 

 DESPESA 

GRUPO 
 DE 

DESPESA 

CATEGORIA 
ECONÔMICA 

ELEMENTO 
DE  

DESPESA 

GRUPO  
DE 

DESPESA 

CATEGORIA 
ECONÔMICA 

3 
Despesas 
Correntes 

  35.515.000   32.750.000 

3.1 
Pessoal e Encargos 
Sociais 

 12.879.500   12.097.205  

3.1.90 Aplicações Diretas  12.879.500   12.097.205  

3.1.90.11 
Vencimentos e 
Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

9.110.000   8.824.000   

3.1.90.13 
Obrigações 
Patronais 

3.307.000   2.960.205   

3.1.90.16 
Outras Despesas 
Variáveis - Pessoal 
Civil 

462.500   313.000   

3.3 
Outras Despesas 
Correntes 

 22.435.500   20.652.795  

3.3.50 
Transf. a Inst. 
Privadas 

 995.186   880.087  

3.3.50.41 Contribuições 995.186   880.087   

3.3.50.41.03 
Contribuições 
Regulamentares 

995.186   880.087   

3.3.90 Aplicações Diretas  21.440.314   19.772.708  

3.3.90.30 
Material de 
Consumo 

7.384.000   7.855.195   

3.3.90.36 
Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa 
Física 

1.192.000   791.000   

3.3.90.39 
Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

12.864.314   11.126.513   

4 
Despesas de 
Capital 

  2.685.000   3.250.000 

4.4 Investimentos  1.985.000   2.750.000  

4.4.90 Aplicações Diretas  1.985.000   2.750.000  

4.4.90.51 
Obras e 
Instalações 

700.000   800.000   

4.4.90.52 
Equipamentos e 
Material 
Permanente 

1.285.000   1.950.000   

4.5 
Inversões 
Financeiras 

 700.000   500.000  

4.5.90 Aplicações Diretas  700.000   500.000  

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 700.000   500.000   
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Tabela 4 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades 

POR PROGRAMAS E ATIVIDADES 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

01 EDUCAÇÃO 2.133.000 2.299.500 

01/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 250.000 200.000 

01/2001 Educação Infantil 373.000 427.000 

01/2002 Educação Fundamental   

01/2003 Ensino Médio   

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 157.000 167.000 

01/2005 Educação Complementar 761.000 614.500 

01/2006 Cursos de Valorização Social 74.000 59.000 

01/2502 Serviços Gerais 360.000 462.000 

01/2504 Experimentação de Projetos-Piloto  210.000 

01/2505 Coordenação e Supervisão 158.000 160.000 

01/2506 Cooperação Financeira   

01/2507 Cooperação Técnica   

01/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

02 SAÚDE 8.097.500 8.992.500 

02/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 60.000 400.000 

02/2007 Nutrição 4.668.000 5.145.500 

02/2008 Assistência Odontológica 320.000 387.000 

02/2009 Educação em Saúde 298.000 312.000 

02/2010 Assistência Médica 112.000 121.000 

02/2502 Serviços Gerais 2.393.000 2.318.000 

02/2504 Experimentação de Projetos-Piloto  80.000 

02/2505 Coordenação e Supervisão 246.500 229.000 

02/2506 Cooperação Financeira   

02/2507 Cooperação Técnica   

02/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

03 CULTURA 4.619.500 4.167.000 

03/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais   

03/2011 Biblioteca 498.000 494.000 

03/2012 Apresentações Artísticas 2.805.500 2.564.000 

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 919.000 987.000 

03/2501 Divulgação   

03/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

03/2504 Experimentação de Projetos-Piloto 300.000 31.000 

03/2505 Coordenação e Supervisão 97.000 91.000 

03/2506 Cooperação Financeira   

03/2507 Cooperação Técnica   

03/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

04 LAZER 4.930.000 4.888.500 

04/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 300.000 400.000 

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.853.000 1.725.000 

04/2015 Recreação 908.000 976.000 

04/2016 Turismo Social 1.520.000 1.517.000 
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04/2501 Divulgação   

04/2502 Serviços Gerais 128.000 138.500 

04/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

04/2504 Experimentação de Projetos-Piloto 120.000 25.000 

04/2505 Coordenação e Supervisão 101.000 107.000 

04/2506 Cooperação Financeira   

04/2507 Cooperação Técnica   

04/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

05 ASSISTÊNCIA 1.578.000 1.888.500 

05/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 75.000 150.000 

05/2017 Trabalho com Grupos 516.000 583.000 

05/2018 Ação Comunitária 460.000 320.500 

05/2501 Divulgação   

05/2502 Serviços Gerais 330.000 447.000 

05/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

05/2504 Experimentação de Projetos-Piloto  25.000 

05/2505 Coordenação e Supervisão 197.000 363.000 

05/2507 Cooperação Técnica   

05/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

06 ADMINISTRAÇÃO 10.750.000 9.805.795 

06/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 2.000.000 2.100.000 

06/2020 Deliberação 58.000 63.000 

06/2021 Serviços de Pessoal 490.000 454.000 

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 2.184.817 1.734.815 

06/2023 Serviços de Informática 630.000 558.000 

06/2024 Programação e Avaliação 68.000 69.000 

06/2026 Serviços Financeiros 1.271.997 1.174.198 

06/2028 Serviços de Matriculas 287.000 257.000 

06/2501 Divulgação 515.000 538.000 

06/2502 Serviços Gerais 655.000 627.000 

06/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

06/2504 Experimentação de Projetos-Piloto  50.000 

06/2505 Coordenação e Supervisão 829.000 563.000 

06/2506 Cooperação Financeira 995.186 880.087 

06/2507 Cooperação Técnica 483.000 342.695 

06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 283.000 395.000 

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais   

07 PREVIDÊNCIA 5.892.000 3.958.205 

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 3.307.000 2.960.205 

07/2030 Assistência a Servidores 2.585.000 998.000 

TOTAL GERAL 38.000.000 36.000.000 
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Tabela 5 - Despesas Correntes e Capital Realizadas por Grupo, Elemento de Despesa 

POR ELEMENTO DE DESPESAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

2015 2014 

ELEMENTO 
DE 

 DESPESA 

GRUPO 
DE  

DESPESA 

CATEGORIA 
ECONÔMICA 

ELEMENTO 
DE 

 DESPESA 

GRUPO 
DE  

DESPESA 

CATEGORIA 
ECONÔMICA 

3 Despesas Correntes   38.702.379,44   34.115.055,91 

3.1 
Pessoal e Encargos 
Sociais 

 13.939.424,06   12.409.727,04  

3.1.90 Aplicações Diretas  13.939.424,06   12.409.727,04  

3.1.90.11 
Vencimentos e 
Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

10.095.373,66   8.876.529,07   

3.1.90.13 
Obrigações 
Patronais 

3.655.374,59   3.052.776,32   

3.1.90.16 
Outras Despesas 
Variáveis - Pessoal 
Civil 

188.675,81   480.421,65   

3.3 
Outras Despesas 
Correntes 

 977.675,58   930.395,22  

3.3.50 
Transf. a 
Instituições 
Privadas 

 977.675,58   930.395,22  

3.3.50.41 Contribuições 977.675,58   930.395,22   

3.3.50.41.03 
Contribuições 
Regulamentares 

977.675,58   930.395,22   

3.3.90 Aplicações Diretas  23.785.279,80   20.774.933,65  

3.3.90.30 
Material de 
Consumo 

9.729.793,06   8.756.964,32   

3.3.90.36 
Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa 
Física 

1.191.610,49   830.963,37   

3.3.90.39 
Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

12.863.876,25   11.187.005,96   

4 Despesas de Capital   2.097.055,93   1.944.573,03 

4.4 Investimentos  2.097.055,93   1.944.573,03  

4.4.90 Aplicações Diretas  2.097.055,93   1.944.573,03  

4.4.90.51 Obras e Instalações    186.362,75   

4.4.90.52 
Equipamentos e 
Material 
Permanente 

1.597.055,93   1.758.210,28   

4.5 
Inversões 
Financeiras 

 500.000,00   800.000  

4.5.90 Aplicações Diretas  500.000,00   800.000  

4.5.90.61 
Aquisição de 
Imóveis 500.000,00   800.000   
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Tabela 6 - Despesas Correntes e Capital Realizadas por Programas e Atividades 

POR PROGRAMA E ATIVIDADES 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

01 EDUCAÇÃO 2.174.835,25 2.208.365,21 

01/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 63.187,27 5.463,00 

01/2001 Educação Infantil 445.077,92 477.043,34 

01/2002 Educação Fundamental   

01/2003 Ensino Médio   

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 173.886,69 203.786,34 

01/2005 Educação Complementar 849.142,68 965.876,98 

01/2006 Cursos de Valorização Social 74.074,65 59.167,60 

01/2502 Serviços Gerais 421.026,76 367.199,30 

01/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

01/2504 Experimentação de Projetos-Piloto   

01/2505 Coordenação e Supervisão 148.439,28 129.828,65 

01/2506 Cooperação Financeira   

01/2507 Cooperação Técnica   

01/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

02 SAÚDE 10.040.937,00 10.109.828,03 

02/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais  256.984,70 

02/2007 Nutrição 7.185.967,95 6.578.994,82 

02/2008 Assistência Odontológica 453.445,10 542.697,16 

02/2009 Educação em Saúde 234.286,94 231.534,61 

02/2010 Assistência Médica 86.258,64 89.901,34 

02/2502 Serviços Gerais 1.825.276,19 2.186.066,02 

02/2504 Experimentação de Projetos-Piloto   

02/2505 Coordenação e Supervisão 255.702,18 223.649,38 

02/2506 Cooperação Financeira   

02/2507 Cooperação Técnica   

02/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

03 CULTURA 3.910.009,89 3.715.448,12 

03/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais   

03/2011 Biblioteca 561.962,24 551.635,51 

03/2012 Apresentações Artísticas 2.416.296,95 2.486.787,45 

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 847.371,18 595.573,40 

03/2501 Divulgação   

03/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

03/2504 Experimentação de Projetos-Piloto   

03/2505 Coordenação e Supervisão 84.379,52 81.451,76 

03/2506 Cooperação Financeira   

03/2507 Cooperação Técnica   

03/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

04 LAZER 5.019.979,96 5.146.252,21 

04/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 47.533,52 739.713,42 

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 2.163.957,45 1.950.710,36 

04/2015 Recreação 764.011,39 787.333,03 
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POR PROGRAMA E ATIVIDADES 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2015 2014 

04/2016 Turismo Social 1.820.746,39 1.475.575,21 

04/2501 Divulgação   

04/2502 Serviços Gerais 115.679,59 97.172,57 

04/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

04/2504 Experimentação de Projetos-Piloto   

04/2505 Coordenação e Supervisão 108.051,62 95.747,62 

04/2506 Cooperação Financeira   

04/2507 Cooperação Técnica   

04/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

05 ASSISTÊNCIA 1.453.146,95 1.594.341,50 

05/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais  57.739,57 

05/2017 Trabalho com Grupos 425.651,17 468.878,81 

05/2018 Ação Comunitária 569.042,77 506.129,24 

05/2501 Divulgação   

05/2502 Serviços Gerais 257.169,16 208.169,71 

05/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

05/2504 Experimentação de Projetos-Piloto   

05/2505 Coordenação e Supervisão 201.283,85 353.424,17 

05/2507 Cooperação Técnica   

05/2508 Capacitação de Recursos Humanos   

06 ADMINISTRAÇÃO 11.767.370,04 9.049.852,12 

06/1509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 1.986.335,14 884.672,34 

06/2020 Deliberação 37.411,97 22.186,27 

06/2021 Serviços de Pessoal 518.127,32 723.865,34 

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 2.469.937,97 2.209.910,59 

06/2023 Serviços de Informática 703.726,44 515.458,77 

06/2024 Programação e Avaliação 75.353,69 68.816,63 

06/2026 Serviços Financeiros 1.292.043,94 1.135.480,10 

06/2028 Serviços de Matricula 271.918,03 244.916,47 

06/2501 Divulgação 571.812,73 591.212,05 

06/2502 Serviços Gerais 1.556.577,30 685.828,93 

06/2503 Pesquisas e Estudos Especializados   

06/2504 Experimentação de Projetos-Piloto   

06/2505 Coordenação e Supervisão 817.027,69 603.902,03 

06/2506 Cooperação Financeira 977.675,58 930.395,22 

06/2507 Cooperação Técnica 356.087,20 261.588,07 

06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 133.335,04 171.619,31 

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais   

07 PREVIDÊNCIA 6.433.156,28 4.235.541,75 

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 3.655.374,59 3.052.776,32 

07/2030 Assistência a Servidores 2.777.781,69 1.182.765,43 

 TOTAL GERAL 40.799.435,37 36.059.628,94 
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Tabela 7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa (Listar a(s) Abertura(s) de Crédito(s) no ano) 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ABERTURA DE CRÉDITOS 

VERBAS INICIAL 
RES 43 /15 - 

Até 25% 
RES__ /15 - 

Até 25% 
RES 44 /15 - 
Além 25% 

RES 47 /15 - 
Até 25% 

DOTAÇÃO 
FINAL 

3.1.90.11 9.110.000    1.000.000 10.110.000 

3.1.90.13 3.307.000    350.000 3.657.000 

3.1.90.16 462.500    (150.000) 312.500 

3.3.50.41.03 995.186     995.186 

3.3.90.30 7.384.000 1.846.000  654.000  9.884.000 

3.3.90.36 1.192.000     1.192.000 

3.3.90.39 12.864.314     12.864.314 

4.4.90.51 700.000    (700.000)  

4.4.90.52 1.285.000 321.250  378.750 (300.000) 1.685.000,00 

4.5.90.61 700.000    (200.000) 500.000,00 

TOTAIS OP 38.000.000     41.200.000 
 

                         Tabela 8 - Dotações Iniciais e Finais por Programas – 2015 

DOTAÇÕES INICIAIS E FINAIS POR PROGRAMAS - 2015 

PROGRAMAS INICIAL DOTAÇÃO FINAL 

Educação 2.133.000 2.270.540 

Saúde 8.097.500 10.118.490 

Cultura 4.619.500 3.970.730 

Lazer 4.930.000 5.071.000 

Assistência  1.578.000 1.492.150 

Administração 10.750.000 11.842.210 

Previdência 5.892.000 6.434.880 

TOTAIS OP 38.000.000 41.200.000 
 

3.3.5.2 Despesas por Modalidade de Contratação 

Tabela 9 - Despesas por Modalidade de Contratação 
              Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Contratada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

Licitação 12.789.137,72 9.609.196,25 2.747.910,40 6.188.568,84 

Convite 410.811,41 89.312,00 423.742,78 89.312,00 

Tomada de Preços - - - - 

Concorrência 6.875.023,63 
 

2.501.212,17 587.004,38 1.193.921,63 

Pregão  5.503.302,68 
 

7.018.672,08 1.737.163,24 4.905.335,21 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Contratações Diretas 685.385,78 1.630.120,38 548.350,30 1.466.367,97 

Dispensa 536.323,47 675.487,32 459.015,77 599.682,58 

Inexigibilidade 149.062,31 954.633,06 89.334,53 866.685,39 

Total 13.474.523,50 
 

11.239.316,63 3.296.260,70 
 

7.654.936,81 
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A Coordenação de Infraestrutura (COINF) registrou, no exercício de 2015, por meio de 
processos licitatórios, o total de 15 contratos de aquisição de produtos e serviços, imprescindíveis 
para a realização e cumprimento da missão institucional do Sesc.  

Desses 15 contratos, 2 referem-se a aquisição de materiais e 13 à contratação de 
serviços.  

Observa-se no quadro acima que no exercício, a despesa contratada somou R$ 
13.474.523,50 para uma despesa efetivamente paga de R$ 3.296.260,70. Grifa-se que o valor 
contratado refere-se aos processos homologados, não necessariamente utilizados no exercício de 
2015.  
 

3.3.5.3 Execução Física e Financeira dos Programas e Atividades realizadas pelo DR 

 

Tabela 10 - Execução Física e Financeira das atividades realizadas pelo DR 

PROGRAMA /  
ATIVIDADE 

EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$) 

METAS METAS 

PREVISTA REALIZADA Previsão 
2016 

PREVISTA REALIZADA 
Previsão 

2016 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Educação Infantil 103.629 104.273 149.615 449.810,00 445.077,92 473.627 

Educ. de Jovens e Adultos 47.991 44.751 47.921 187.840,00 173.886,69 177.000 

Educação Complementar 375.150 373.680 375.152 852.790,00 849.142,68 982.000 

Curso de Valorização Social 21.780 22.457 21.380 74.150,00 74.074,65 78.000 

Implant. e Ampliação de U.O - - - 123.500,00 63.187,27 340.000 

Serviços Gerais - - - 429.990,00 421.026,76 407.000 

Coordenação e Supervisão - - - 152.460,00 148.439,28 232.000 

Experimentação de projetos-
piloto 

- - - - - - 

Total do Programa Educ. 548.550 545.161 594.068 2.270.540,00 2.174.835,25 2.689.627 

S
A

Ú
D

E
 

Nutrição 896.324 947.620 986.926 7.212.020,00 7.185.967,95 6.273.873 

Assistência Odontológica 41.082 40.415 41.890 462.760,00 453.445,10 342.500 

Educação em Saúde 73.733 73.563 73.911 242.780,00 234.286,94 287.500 

Assistência Médica 27.039 35.937 33.770 90.730,00 86.258,64 154.500 

Implant. e Ampliação de U.O - - - 10.000,00 - 50.000 

Serviços Gerais - - - 1.840.844,00 1.825.276,19 2.413.000 

Coordenação e Supervisão - - - 259.356,00 255.702,18 256.000 

Experimentação de projetos-
piloto 

- - - - - - 

Total do Programa Saúde 1.038.178 1.097.535 1.136.497 10.118.490,00 10.040.937,00 9.777.373 

C
U

L
T

U
R

A
 

Biblioteca 140.260 150.936 141.447 576.560,00 561.962,24 638.500 

Apresentações Artísticas 377.297 390.335 404.505 2.443.970,00 2.416.296,95 3.219.500 

Desenv. Artístico e Cultural 135.927 86.806 141.155 864.730,00 847.371,18 695.000 

Coordenação e Supervisão - - - 85.470,00 84.379,52 104.000 

Experimentação de projetos-
piloto 

- - - - - 300.000 

Total do Programa Cultura 653.484 628.077 687.107 3.970.730,00 3.910.009,89 4.957.000 

A Z Desenvolv. Físico-Esportivo 411.723 405.905 410.185 2.178.435,00 2.163.957,45 2.552.000 
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PROGRAMA /  
ATIVIDADE 

EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$) 

METAS METAS 

PREVISTA REALIZADA Previsão 
2016 

PREVISTA REALIZADA 
Previsão 

2016 

Recreação 288.298 330.903 294.684 776.780,00 764.011,39 1.129.500 

Turismo Social 32.026 28.760 28.670 1.828.975,00 1.820.746,39 1.344.000 

Serviços Gerais - - - 115.840,00 115.679,59 115.000 

Implant. e Ampliação de U.O - - - 60.000,00 47.533,52 400.000 

Coordenação e Supervisão - - - 110.520,00 108.051,62 178.000 

Experimentação de projetos-
piloto 

- - - 450,00 - 250.000 

Total do Programa Lazer 732.047 765.568 733.539 5.071.000,00 5.019.979,96 5.968.500 

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

Trabalho com Grupos 42.855 40.041 39.758 440.590,00 425.651,17 508.000 

Ação Comunitária 9.244.716 9.870.797 9.274.489 584.390,00 569.042,77 524.000 

Implant. e Ampliação de U.O - - - 5.000,00 - 50.000 

Serviços Gerais - - - 259.930,00 257.169,16 320.000 

Coordenação e Supervisão - - - 202.240,00 201.283,85 218.000 

Experimentação de projetos-
piloto - - - - - - 

Total do Programa Assist. 9.287.571 9.910.838 9.314.247 1.492.150,00 1.453.146,95 1.620.000 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 

Deliberação - - - 37.420,00 37.411,97 58.000 

Serviços de Pessoal - - - 522.740,00 518.127,32 628.000 

Logística Organiz. e Patrim. - - - 2.492.947,00 2.469.937,97 2.784.596 

Serviços de Informática - - - 705.300,00 703.726,44 730.000 

Programação e Avaliação - - - 75.950,00 75.353,69 85.000 

Serviços Financeiros - - - 1.300.527,00 1.292.043,94 1.425.232 

Serviços de Matrícula 48.025 48.067 50.878 272.010,00 271.918,03 354.000 

Divulgação - - - 572.040,00 571.812,73 600.000 

Cooperação Financeira - - - 995.186,00 977.675,58 1.049.922 

Cooperação Técnica - - - 358.760,00 356.087,20 534.000 

Capacitação de RH - - - 133.630,00 133.335,04 303.000 

Implant. e Ampliação de U.O - - - 1.986.500,00 1.986.335,14 1.300.000 

Serviços Gerais - - - 1.560.890,00 1.556.577,30 936.000 

Coordenação e Supervisão - - - 828.310,00 817.027,69 891.000 

Experimentação de projetos-
piloto 

- - - - - - 

Total do Programa Adm. 48.025 48.067 50.878 11.842.210,00 11.767.370,04 11.678.750 

P
R

E
V

ID
Ê

N
C

I
A

 

Encargos Sociais e Trab. - - - 3.657.000,00 3.655.374,59 3.818.750 

Assistência a Servidores - - - 2.777.880,00 2.777.781,69 2.990.000 

Total do Programa Previd. - - - 6.434.880,00 6.433.156,28 6.808.750 

TOTAL GERAL 12.307.855 12.995.246 12.516.336 41.200.000,00 40.799.435,37 43.500.000 
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Análise crítica 
 
A tabela 10 demonstra a execução física e financeira do Regional no exercício 2015. 

Deste modo, está evidenciado que as metas físicas alcançaram 12.995.246 atendimentos, incluindo-
se a clientela atendida no Programa Administração/Atividade Serviços de Matrícula. Ressalta-se 
que a produção social dos Programas Finalísticos (Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência), 
totalizou 12.947.179 atendimentos obtendo percentual de 106% da meta prevista.  

Em relação às metas financeiras a tabela 10, cita-se que o Regional encerrou dentro das 
diretrizes traçadas para a execução orçamentária, pois no exercício em descrição obteve-se conceito 
Eficaz/Muito Bom. Desempenho respaldado nas normas e regulamentações institucionais e no 
CODECO. A gestão orçamentária se baseou na flexibilidade do planejamento e reflete a eficácia do 
Regional em manter o controle quanto ao planejamento orçamentário de suas despesas, pois, foi 
assertivo na previsão de seus gastos, conforme demonstra a execução financeira do ano em análise. 

Em linhas gerais, o Sesc no Maranhão encerrou o exercício com os resultados positivos 
decorrentes da melhoria dos processos, pois, a gestão orçamentária tem  orientado as equipes 
técnicas quanto ao planejamento orçamentário mais preciso (por ação/projeto) e acompanhado o 
desempenho da execução financeira mensalmente por meio do Sistema Gestor Financeiro (SGF) e 
planilhas secundárias, cujos dados  relacionados às  metas físicas possibilitam a análise que subsidia 
a tomada de decisão com vistas à adoção de estratégias mais eficazes na aplicação dos recursos. 

A execução orçamentária, no exercício em análise, foi de R$ 40.799.435,37 (quarenta 
milhões setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) 
que representa 99,03% de realização, com conceito Eficaz/ Muito Bom. Este recurso foi 
administrado nas Despesas Correntes, perfazendo R$ 38.702.379,44 e de Capital, perfazendo os 
dispêndios de R$ 2.097.055,93. Quando comparamos com o exercício de 2014 houve um aumento 
de investimento na execução de 13,14% em 2015. 

A execução orçamentária, no exercício em análise demonstra situação financeira 
equilibrada, resultado do controle das despesas e da otimização dos recursos aplicados na 
implementação das atribuições regimentais.  

 As despesas correntes apresentam índice de execução na ordem 629,83% no 
comparativo com as Receitas Operacionais, pelo que se infere o cumprimento do subsídio aos 
serviços ofertados à clientela preferencial, sendo que os valores de retribuição aos serviços pelos 
beneficiários tem somente caráter educativo e formativo, sem propósito de remuneração dos custos 
(Sesc, 2011), o que ratifica a importância das Contribuições Sociais para o custeio das atividades 
nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência que objetivam a melhoria da qualidade 
de vida da clientela preferencial do Sesc, bem como da comunidade em geral. Releva-se que o 
Acordo assinado pelo Sesc com os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego ampliam o 
compromisso social do Sesc, uma vez que as atividades do Programa Educação, Cultura e Lazer 
tiveram gratuidade total para pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos nacionais. 

As despesas de capital do Regional no exercício 2015 apresentaram uma variação a 
maior na ordem de 7,84%, este índice alto ocorreu em razão das aquisições de equipamentos para 
desenvolvimento das atividades dos Programas Saúde, Cultura, Lazer e Administração. 

Destaca-se a participação do Departamento Nacional com subsídios do FUNPRI e 
repasses aos projetos especiais na ordem de R$ 7.508.132,00 (sete milhões, quinhentos e oito mil e 
cento e trinta e dois reais), valor importante para o cumprimento da missão institucional no que 
tange à sua contribuição para o desenvolvimento social da população maranhense. A transparência 
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na gestão reflete-se execução orçamentária e física desta unidade jurisdicionada com o atingimento 
das metas.  

Contudo, foi necessário ajustes que, de certa forma, podem ser justificados pela própria 
dinâmica de mercado que, por sua vez, exigiu deste Regional novos planejamentos, novas 
aquisições e um novo direcionamento frente a um cenário econômico bastante complexo agravado 
por especulações que afetam o comportamento e as necessidades da nossa clientela comerciária. 
 

 

3.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 
O Desempenho Operacional do Sesc no Maranhão está demonstrado nas tabelas abaixo, 

na série histórica 2012 a 2015 traz dois recortes da performance do Regional. A tabela 11 mostra a 
produção social dos programas finalísticos na sua totalidade. Já a tabela 12 apresenta os dados 
desconsiderando-se o total de atendimentos do Programa Mesa Brasil Sesc. Desse modo, visualiza-
se que o Mesa Brasil responde a 74,94% da meta física do Regional. 

Na mesma perspectiva, a tabela 13 evidencia o histórico das matrículas na Instituição 
mostrando a evolução dos dados de crescimento da clientela no horizonte 2012-2015. 
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3.4.1 Produção dos Programas Realizados pelo DR 

Tabela 11 - Atendimentos com o Programa Mesa Brasil Sesc 

ATENDIMENTOS 

2012 2013 2014 2015 

VALOR 
PART. 

(%) 
% S.AA VALOR 

PART. 
(%) 

% S.AA VALOR 
PART. 

(%) 
% S.AA VALOR 

PART. 
(%) 

% S.AA 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

TOTAL 517.297 5,92 98,39 501.201 4,37 96,89 543.799 4,45 108,50 545.161 4,21 100,25 

CAPITAL 360.167 4,12 102,71 321.439 2,80 89,25 352.371 2,88 109,62 344.421 2,66 97,74 

INTERIOR 157.130 1,80 89,72 179.762 1,57 114,40 191.428 1,57 106,49 200.740 1,55 104,86 

S
A

Ú
D

E
 TOTAL 981.938 11,23 101,11 1.065.291 9,29 108,49 1.089.939 8,92 102,31 1.097.535 8,48 100,70 

CAPITAL 845.767 9,67 101,50 910.552 7,94 107,66 930.502 7,62 102,19 942.709 7,28 101,31 

INTERIOR 136.171 1,56 98,74 154.739 1,35 113,64 159.437 1,31 103,04 154.826 1,20 97,11 

C
U

L
T

U
R

A
 TOTAL 594.055 6,79 109,19 606.229 5,29 102,05 646.554 5,29 106,65 628.077 4,85 97,14 

CAPITAL 535.859 6,13 111,76 499.513 4,36 93,22 560.287 4,59 112,17 526.282 4,06 93,93 

INTERIOR 58.196 0,67 90,13 106.716 0,93 183,37 86.267 0,71 80,84 101.795 0,79 118,00 

L
A

Z
E

R
 TOTAL 687.537 7,86 106,61 662.715 5,78 96,39 687.632 5,63 103,76 765.568 5,91 111,33 

CAPITAL 610.400 6,98 107,58 574.855 5,01 94,18 600.619 4,92 104,48 674.466 5,21 112,30 

INTERIOR 77.137 0,88 99,52 87.860 0,77 113,90 87.013 0,71 99,04 91.102 0,70 104,70 

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA TOTAL 5.963.274 68,20 75,99 8.629.468 75,27 144,71 9.246.100 75,70 107,15 9.910.838 76,55 107,19 

CAPITAL 4.821.810 55,14 68,07 7.275.851 63,46 150,89 7.976.377 65,31 109,63 8.350.805 64,50 104,69 

INTERIOR 1.141.464 13,05 149,48 1.353.617 11,81 118,59 1.269.723 10,40 93,80 1.560.033 12,05 122,86 

TOTAL 8.744.101 100 83,02 11.464.904 100,00 131,11 12.214.024 100,00 106,53 12.947.179 100,00 106,00 
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Tabela 12 - Atendimentos sem o Programa Mesa Brasil Sesc 

ATENDIMENTOS 
2012 2013 2014 2015 

VALOR 
PART. 

(%) 
% S.AA VALOR 

PART. 
(%) 

% S.AA VALOR 
PART. 

(%) 
% S.AA VALOR 

PART. 
(%) 

% S.AA 
E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 

TOTAL 517.297 16,64 98,39 501.201 16,00 96,89 543.799 16,97 108,50 545.161 16,81 100,25 

CAPITAL 360.167 11,58 102,71 321.439 10,26 89,25 352.371 11,00 109,62 344.421 10,62 97,74 

INTERIOR 157.130 5,05 89,72 179.762 5,74 114,40 191.428 5,97 106,49 200.740 6,19 104,86 

S
A

Ú
D

E
 TOTAL 981.938 31,58 101,11 1.065.291 34,02 108,49 1.089.939 34,01 102,31 1.097.535 33,83 100,70 

CAPITAL 845.767 27,20 101,50 910.552 29,07 107,66 930.502 29,04 102,19 942.709 29,06 101,31 

INTERIOR 136.171 4,38 98,74 154.739 4,94 113,64 159.437 4,98 103,04 154.826 4,77 97,11 

C
U

L
T

U
R

A
 TOTAL 594.055 19,11 109,19 606.229 19,36 102,05 646.554 20,18 106,65 628.077 19,36 97,14 

CAPITAL 535.859 17,23 111,76 499.513 15,95 93,22 560.287 17,48 112,17 526.282 16,22 93,93 

INTERIOR 58.196 1,87 90,13 106.716 3,41 183,37 86.267 2,69 80,84 101.795 3,14 118,00 

L
A

Z
E

R
 TOTAL 687.537 22,11 106,61 662.715 21,16 96,39 687.632 21,46 103,76 765.568 23,60 111,33 

CAPITAL 610.400 19,63 107,58 574.855 18,36 94,18 600.619 18,74 104,48 674.466 20,79 112,30 

INTERIOR 77.137 2,48 99,52 87.860 2,81 113,90 87.013 2,72 99,04 91.102 2,81 104,70 

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA TOTAL 328.378 10,56 127,64 296.342 9,46 90,24 236.556 7,38 79,83 207.657 6,40 87,78 

CAPITAL 217.261 6,99 122,65 213.005 6,80 98,04 188.188 5,87 88,35 147.885 4,56 78,58 

INTERIOR 111.117 3,57 138,68 83.337 2,66 75,00 48.368 1,51 58,04 59.772 1,84 123,58 

TOTAL 3.109.205 100,00 105,64 3.131.778 100 100,73 3.204.480 100,00 102,32 3.243.998 100,00 101,23 

Legenda: % S.AA – Percentual sobre o ano anterior 
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Tabela 13 - Total de Matrículas 

MATRÍCULAS 

2012 2013 2014 2015 

VALOR 
PART. 

(%) 
% S.AA VALOR 

PART. 
(%) 

% S.AA VALOR 
PART. 

(%) 
% S.AA VALOR 

PART. 
(%) 

% S.AA 

C
O

M
E

R
C

IÁ
R

IO
S 

TOTAL (1) 20.174 48,24 101,96 21.977 49,37 108,94 23.448 46,70 106,69 22.222 46,23 94,77 

CAPITAL 19.508 46,96 101,85 21.192 47,61 108,63 22.515 44,84 106,24 21.304 44,32 94,62 

INTERIOR 666 1,59 105,21 785 1,76 117,87 933 1,86 118,85 918 1,91 98,39 

D
E

P
E

N
D

E
N

T
E

S
 

TOTAL (2) 19.037 45,53 105,94 19.572 43,97 102,81 23.195 46,20 118,51 21.608 44,95 93,16 

CAPITAL 18.470 44,46 106,05 18.916 42,49 102,41 22.352 44,52 118,16 20.867 43,41 93,36 

INTERIOR 567 1,36 102,53 656 1,47 115,70 843 1,68 128,51 741 1,54 87,90 

U
S

U
Á

R
IO

S
 TOTAL (3) 2.605 6,23 124,40 2.965 6,66 113,82 3.564 7,10 120,20 4.237 8,81 118,88 

CAPITAL 2.374 5,68 122,18 2.593 5,83 109,22 3.168 6,31 122,18 3.871 8,05 122,19 

INTERIOR 231 0,55 152,98 372 0,84 161,04 396 0,79 106,45 366 0,76 92,42 

TOTAL (1+2+3) 41.816 100 104,93 44.514 100,00 106,45 50.207 100,00 112,79 48.067 100,00 95,74 

Legenda: % S.AA – Percentual sobre o ano anterior 
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3.4.2 Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) iniciou em 2009 como 

materialização do Decreto nº 6.632/2008 e confirma a função social do Sesc, enquanto agência 
prestadora de serviços sociais relevantes à população brasileira de menor renda, ampliando a oferta 
de serviços educacionais para a sociedade não incluída na categoria de beneficiários, mas em 
situação de vulnerabilidade social. Assim, em observância ao Acordo assinado com o Governo 
Federal, no exercício em tela foram aplicados recursos correspondentes a 33,33% da receita líquida 
compulsória. As tabelas que seguem demonstram o investimento realizado nos 
Programas/Atividades do Regional no Maranhão ratificando o compromisso institucional com o 
bem estar da nossa clientela e sociedade em geral. 

 

Tabela 14 - Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVISTA - R$ REALIZADA - R$ 

RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN 33.849.874,00 33.254.272,35 

(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%) 676.997,48 665.085,45 

SUBTOTAL 33.172.876,52 32.589.186,90 

(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%) 995.186,30 977.675,58 

RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA 32.177.690,22 31.611.511,32 

VALOR DESTINADO AO PCG 10.724.824,15 10.536.116,71 

RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES 
EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS  
(somatório dos quadros A) 

10.875.983,70 10.615.844,07 

RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE  
(somatório dos Quadros B) 5.365.056,37 5.384.724,34 
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Tabela 15 - Descrição das Atividades Incluídas no PCG 

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ATENDIMENTOS VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

Educação Infantil  103.629 17.326 935.853,32 693.056,03 

Educação de Jovens e Adultos 47.991 14.151 505.406,41 382.538,84 

Educação Complementar 375.150 330.742 2.489.749,04 2.243.400,40 

Curso de Valorização Social 21.780 22.457 199.091,42 180.859,50 

TOTAL 548.550 384.677 4.130.100,18 3.499.854,78 

PROGRAMA: CULTURA ATENDIMENTOS VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

Desenvolv. Artístico e Cultural 43.851 25.637 807.447,89 1.503.881,89 

Biblioteca 108.680 120.494 1.043.296,18 1.014.579,69 

TOTAL 152.531 146.131 1.850.744,08 2.518.461,58 

PROGRAMA: LAZER ATENDIMENTOS VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

Desenvolvimento Físico-Esportivo 371.409 365.268 3.967.803,94 4.050.868,26 

TOTAL 371.409 365.268 3.967.803,94 4.050.868,26 

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA ATENDIMENTOS VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO 
 PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
PERÍODO 

Ação Comunitária 144.536 116.031 927.335,50 546.659,45 

TOTAL 144.536 116.031 927.335,50 546.659,45 

TOTAL GERAL 1.217.026 1.012.107 10.875.984,70 10.615.844,07 

 
OBS.1: Este quadro representa a totalidade dos atendimentos do PCG, inclusive a parte dos que são gratuitos. 
OBS.2: Montar um quadro para cada Programa incluído no PCG. 
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Tabela 16 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade 

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ATENDIMENTOS 

QUANTIDADE  
DE  

INSCRITOS 

VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
 PERÍODO 

Educação Infantil 51.815 17.326 87 467.926,66 693.056,03 

Educação de Jovens e Adultos 30.000 14.151 71 315.938,24 382.538,84 

Educação Complementar 375.150 330.742 456 2.489.749,04 2.243.400,40 

Curso de Valorização Social 21.780 22.457 1.094 199.091,42 180.859,50 

TOTAL 478.745 384.677 1.708 3.472.705,36 3.499.854,78 

PROGRAMA: CULTURA ATENDIMENTOS 

QUANTIDADE  
DE  

INSCRITOS 

VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO 
 PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
 PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

Desenvolvimento Artístico e 
Cultural 

43.851 18.134 146 807.447,89 1.063.751,38 

Biblioteca 34.900 40.489 717 335.029,78 340.924,17 

TOTAL 78.751 58.623 863 1.142.477,68 1.404.675,55 

PROGRAMA: LAZER ATENDIMENTOS 

QUANTIDADE  
DE  

INSCRITOS 

VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO 
 PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
 PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO  
PERÍODO 

Desenvolvimento Físico-
Esportivo 

60.817 34.806 570 660.050,06 350.594,95 

TOTAL 60.817 34.806 570 660.050,06 350.594,95 

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA ATENDIMENTOS 

QUANTIDADE  
DE  

INSCRITOS 

VALORES (R$) 

ATIVIDADES 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
PERÍODO 

I 
PREVISTOS 

NO  
PERÍODO 

II 
REALIZADOS 

NO 
 PERÍODO 

Ação Comunitária 14.000 27.708 150 89.823,28 129.599,06 

TOTAL 14.000 27.508 150 89.823,28 129.599,06 

TOTAL GERAL 632.313 505.614 3.291 5.365.056,38 5.384.724,34 

OBS.1: Este quadro representa somente a totalidade dos atendimentos gratuitos. 
OBS.2: Montar um quadro para cada Programa incluído no PCG. 

 
Obs: As informações sobre beneficiários da gratuidade se encontram a disposição no Departamento 

Regional. 
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3.4.2.1 Indicadores para o PCG 

 
 

3.4.2.1.1 Indicador comum a todas as atividades / realizações do PCG 

 
 
� RAP - REALIZAÇÃO DA META PREVISTA  
       RAP % = Total de Atendimentos Realizados x 100 
              Total de Atendimentos Previstos 
 
 
RAP % = 505.614   x 100 = 80,04% 
                631.683 
 

Parâmetros do Indicador 

Conceito Descrição 

EFICAZ 
Muito Bom Acima de 90% da meta  

Bom De 80% até 89,9% da meta 

INEFICAZ Abaixo de 70% da meta 

 
 

3.4.2.1.2 Indicador Comum a Todas as Atividades / Realizações do PCG com Inscrições E 
Registro De Evasões (Cursos E Minicursos) 

 
 
� EVA – PERCENTUAL DE EVASÃO 
       EVA % =     Total de Evasões x 100 
                Total de Inscritos 
 
• Atividade Educação Infantil  

EVA =  25  x 100 = 4,10% (Adequado/ Muito Bom) 
            609 

• Atividade Educação de Jovens e Adultos  
EVA =    0  x 100 = 0 (Adequado/ Bom) 
             101 

• Atividade Educação Complementar  
EVA =   0   x100 = 0 (Adequado/ Muito Bom)  
            456 

• Atividade Curso de Valorização Social  
EVA=     0      x 100 = 0 (Adequado/ Muito Bom) 
           1.094 

• Atividade Desenvolvimento Artístico e Cultural  
EVA =   1  x 100 = 5,05% (Adequado/ Muito Bom) 
            198 

• Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo 
EVA =  23  x 100 = 3,00% (Adequado/ Muito Bom) 
          695 

• Atividade Ação Comunitária 
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EVA =  0  x 100 = 0 (Adequado/ Muito Bom) 
          150 

Parâmetros do Indicador (*) 

Conceito Descrição 

ADEQUADO 
Muito Bom Abaixo de 10% de evasão 

Bom Entre 10,1% e 20% de evasão 

INADEQUADO Acima de 20% de evasão 

 
(*) na atividade EJA os parâmetros são: menor do que 20% - muito bom, entre 20% e 30% - bom e acima de 30% - 
inadequado.   
 
 

3.4.2.1.3 Indicador Específico - Educação Fundamental e Ensino Médio (cursos) 

 
� APR – PERCENTUAL DE APROVAÇÃO 
     APR % =     Total de Alunos Aprovados x 100 
            Total de Alunos Inscritos  
 

• Não se aplica a este DR 
 
 

3.4.2.1.4 Indicador Específico – Gratuidade (Indicador Financeiro) 

 
� GRT – PERCENTUAL DE GRATUIDADE 
     GRT % =     Total realizado na gratuidade x 100 
        Total realizado no PCG 
 

GRT % =  5.384.724,34   x 100 = 50,72 
                  10.615.844,07  

 
 

3.4.2.1.5 Indicador de Atividades com Inscrição na Gratuidade (Indicador Financeiro) 

 
� PIN – PERCENTUAL DE INSCRITOS NA GRATUIDADE 
            PIN % =     Total da gratuidade realizado em atividades com inscrições x 100 
          Total realizado na gratuidade 
 
PIN % =  5.384.724,34   x 100 = 100% 
       5.384.724,34    
 

3.4.2.1.6 Indicador da Gratuidade no Programa Educação (Indicador Financeiro) 

 
� EDU – PERCENTUAL APLICADO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO 
            EDU % =     Total da gratuidade realizado no Programa Educação x 100 
           Total realizado na gratuidade 
 
EDU % =  3.499.854,78 x 100 = 65,00 
                   5.384.724,34    
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3.4.3 Programa 001 - Educação 
 

Quadro 5 - Dados Gerais do Programa Educação 

TIPO DE PROGRAMA Finalístico  

OBJETIVO GERAL 
Educação formal de crianças, adolescentes e adultos visando o 
exercício da cidadania. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de 
trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na 
área de educação. 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Taxa de Crescimento dos Atendimentos, Percentual de 
Execução Orçamentária, Percentual de dependentes inscritos. 

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral. 

 
Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos 

Atendimentos realizados no programa em 2014 543.799 

Atendimentos previstos no programa em 2015 548.550 

Atendimentos realizados no programa em 2015 545.161 

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 0,25% 

 
Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 2.270.540,00 

Despesas totais realizadas no programa 2.174.835,25 

Percentual de execução das despesas 95,78 

 
Informações sobre os resultados alcançados: 
 
Indicador (Unidade de Medida):  

• Taxa de Crescimento dos Atendimentos – TCA 
• Percentual de Execução Orçamentária – PEO 

 
Fórmula de Cálculo do Índice:  

• TCA = [total de atendimento realizado no ano*100/ total de atendimentos realizados no ano 
anterior] – 100. 

• PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] * 100 
 
Análise do Resultado Alcançado: O Programa Educação obteve em 2015, taxa de crescimento na 
ordem de 0,25% nos atendimentos realizados quando comparados com o ano anterior. Quanto a 
meta financeira foi prevista R$ 2.270.540,00 (dois milhões duzentos e setenta mil quinhentos e 
quarenta reais), tendo uma execução de R$ 2.174.835,25 (dois milhões centos e setenta e quatro mil 
oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que em percentual significa 95,78% da 
previsão, obtendo conceito Eficaz/Muito Bom. Esse total de investimento no Programa Educação 
teve como diretriz a manutenção do Acordo assinado pelo Sesc com o Governo Federal para 
gratuidade nos serviços educacionais. Desse modo, o Regional destinou 33,33% de sua receita 
líquida para aplicação no Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, com maior 
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incidência desse índice para este Programa. Além disso, registra-se que o Programa Educação, do 
Sesc no Maranhão, recebe recursos do Fundo de Sustentação de Programas Prioritários – FUNPRI, 
do Departamento Nacional, nas atividades Educação Infantil e Educação Complementar, que em 
2015 foram  na ordem de R$ 2.377.313,00 (dois milhões trezentos e setenta e sete mil trezentos e 
treze reais) e ainda apoio financeiro de Projetos especiais, o Sesc Ler (Educação de Jovens e 
Adultos) na ordem de R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais). Desse modo, o volume 
financeiro de investimento no Programa Educação foi de R$ 4.928.148,25 (quatro milhões 
novecentos e vinte e oito mil cento e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 
 

Análise crítica: A gestão da execução financeira foi focada na intensificação do acompanhamento 
do orçamento projetado para o Programa Educação, em função do cenário econômico do país, no 
sentido de viabilizar a execução da programação anual proposta. No entanto, a execução da meta 
financeira ocorreu, conforme o planejamento realizado, haja vista o alcance de 95,78% da meta 
prevista o que se classifica como conceito Eficaz/Muito Bom. Evidencia-se que não foi necessária a 
adoção de medidas de contingenciamento no exercício em descrição. No âmbito interno da 
Instituição não se identificou eventos que prejudicaram o alcance das metas físicas e financeiras. No 
entanto, a variação a menor da meta física do Programa Educação, decorreu de faltas de alunos. 
Releva-se que as capacitações de iniciativa do Departamento Nacional destinadas às equipes do 
Programa Educação foram fundamentais para o alcance das metas qualitativas na área da educação. 
Como evento exitoso registra-se a realização do Sesc Ciência, Mostra Lixo é quase nada, ação de 
fortalecimento das práticas de sustentabilidade ambiental com ampla repercussão na cidade de São 
Luís. 
 

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Educação Realizadas 
Tabela 17 - Execução Física das Atividades do Programa Educação 

Execução Física das Atividades do Programa Educação 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Educação Infantil 103.629 104.273 100,62 

Educação de Jovens e Adultos 47.991 44.751 93,25 

Educação Complementar 375.150 373.680 99,61 

Cursos de Valorização Social 21.780 22.457 103,11 

TOTAL GERAL 548.550 545.161 99,38 

 

Tabela 18 - Execução Financeira das Atividades do Programa Educação 

Execução Financeira das Atividades do Programa Educação 

Atividades Previsto Realizado Realização % 

Educação Infantil 449.810,00 445.077,92 98,95 

Educação de Jovens e Adultos 187.840,00 173.886,69 92,57 

Educação Complementar 852.790,00 849.142,68 99,57 

Cursos de Valorização Social 74.150,00 74.074,65 99,90 

Implantação e Ampliação de Unidades 
Operacionais 123.500,00 63.187,27 51,16 

Serviços Gerais 429.990,00 421.026,76 97,92 

Coordenação e Supervisão 152.460,00 148.439,28 97,36 

TOTAL GERAL 2.270.540,00 2.174.835,25 95,78 
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Análise crítica: Em 2015, o planejamento das metas físicas e financeiras foi assertivo, assim, o 
Programa alcançou o índice satisfatório classificando-se em conceito Eficaz/Muito Bom. Em 
relação às metas físicas somente as Atividades Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Complementar ficaram abaixo do previsto, contudo, a pequena variação a menor foi decorrente de 
faltas dos alunos as aulas com justificativas no período chuvoso ou por doenças epidêmicas. No 
entanto, o resultado global confirma os objetivos propostos do Programa que é proporcionar o 
acesso e as condições de permanência dos alunos nas atividades da educação formal objetivando 
prepara-los para a vida social e o exercício da cidadania. Na mesma perspectiva, os objetivos de 
preparação dos diversos segmentos etários para a continuidade da educação básica, ingresso no 
ensino superior e o aperfeiçoamento profissional foram desenvolvidos nas atividades ofertadas. No 
ano em tela foram atendidos 2.787 clientes no Programa, ofertado 45 cursos de aperfeiçoamento 
profissional e de Valorização Social. Releva-se a aprovação de 125 alunos nos exames vestibulares 
para ingresso no ensino superior e 238 alunos concluintes da Educação Infantil. 
 
Ações do Programa Educação 
 

O Programa Educação consiste em um conjunto de ações voltadas para a educação de 
crianças, adolescentes e adultos visando o exercício da cidadania, oferecendo aos beneficiários, 
educação básica, complementar e de valorização social, contribuindo para o desenvolvimento 
sociocultural do estado. Esta contribuição é observada por meio da realização de 545.161 
atendimentos computados em 2015, com alcance de 99,38% da meta estimada, o que vem 
configurar indicador Eficaz/Muito Bom. 

Para se chegar a esse ótimo desempenho, foi fundamental o comprometimento do Sesc 
no Maranhão, levando ações de educação aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo 
e seus dependentes, beneficiando, ainda, pessoas da comunidade em geral por meio do Acordo 
assinado com o Governo Federal - o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), 
atendendo por meio deste, 2.142 crianças, jovens e adultos no estado do Maranhão.     

Buscando atender plenamente a programação planejada, o Programa Educação neste 
ano, deu seguimento às Atividades: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Cursos de 
Valorização Social e Educação Complementar nas unidades Sesc Deodoro, Sesc Caxias e Sesc 
Itapecuru.  
 
Ação 001 – Atividade Educação Infantil 
 

Quadro 6 - Dados Gerais da Atividade Educação Infantil 

FINALIDADE 
Desenvolver a educação pré-escolar, incentivando a criatividade e o desenvolvimento de 
habilidades e competências da criança, habilitando-a para o ensino fundamental.  

DESCRIÇÃO 
Execução de ações que viabilizam o processo de aprendizagem voltado para o atendimento 
do segmento etário de 3 a 6 anos 

 
A atividade Educação Infantil iniciou o ano letivo em 21 de janeiro com 591 alunos 

matriculados nas unidades Sesc Deodoro e Sesc Caxias, com oferta de vagas para turmas de 3, 4 e 5 
anos, nos turnos matutino e vespertino, totalizando 24 turmas no Maranhão, sendo 20 no Sesc 
Deodoro e 4 turmas no Sesc Caxias.  
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A Educação Infantil, em 2015, assegurou a relação ensino-aprendizagem a partir de 
projetos didáticos e aulas sistemáticas nas áreas de música, língua portuguesa, raciocínio lógico-
matemático, artes e ciências naturais, que contribuiu para que as crianças cresçam com uma visão 
crítica de mundo que as tornem protagonista no cenário social.  

Ao final do ano letivo contabilizou-se 584 alunos e a realização de 104.273 
atendimentos, com alcance de 100,62% da meta anual projetada. 
 
Principais ações/projetos: 
 

 SESC CAXIAS 
 

• Semana do Livro Infantil: crianças do turno matutino participaram de atividades em ação 
conjunta com a Biblioteca no Projeto Sesc Leitura Literária. 

• Sábado Cultural: ação pela qual as crianças participaram de atividades lúdicas e 
recreativas, dentre as quais assistiram apresentações artísticas, ilustraram e pintaram estórias 
infantis.  

• Balaio de Sotaques: crianças de 3 a 5 anos se apresentaram na Quadrilha Caboquinhos do 
Sertão e no Bumba-Meu-Boi Mimoso, durante o Balaio de Sotaques. 

• Projeto Música e seus Encantos: atividade que iniciou as crianças no contato com as notas 
musicais por meio de demonstrações de flauta doce, ampliando o conhecimento dos alunos 
com esta linguagem cultural. 
 

 SESC DEODORO 
 

• Vesperal Infantil “Folia Mirim”: visando a valorização das manifestações culturais, 
realizou-se em 11 de fevereiro, no Ginásio Charles Moritz (Sesc Deodoro), o Vesperal 
Infantil em parceria com a atividade Recreação. A animação da festa contou com a 
participação musical da banda “Curumim Peralta”, que apresentou músicas infantis, 
carnavalescas e marchinhas do repertório da memória cultural brasileira, fazendo a alegria 
geral da criançada. 

• CineSesc – Cineminha com Pipoca: projeto realizado com as turmas da Educação Infantil 
em parceria com o Programa Cultura, oportunizando o contato com a linguagem 
cinematográfica a partir da participação em sessão de cinema realizada no espaço Odylo 
Costa Filho.  

• Balaio de Brincadeiras: ação realizada no período junino com as turmas da Educação 
Infantil, objetivando a valorização da cultura maranhense, sobretudo do bumba-meu-boi. 
Foram realizadas rodas de conversa, apresentações de bumba-meu-boi e espetáculos 
musicais, além de brincadeiras recreativas, a exemplo de: acerte o alvo com Catirina, 
pescaria, trança da caipira, bigode do caipira e tomba-lata. 

• Projeto “Bichos de Jardim”:  foi iniciado em agosto com as turmas de 3 anos, dando 
destaque aos pequenos animais, por meio do clássico conto “A cigarra e a Formiga”. 

• Projeto “Jogos Matemáticos”:  realizado com as turmas de 4 anos e visou o aprendizado 
dos números a partir das peças de dominó e das regras do jogo, ampliando o conhecimento 
relacionado a quantidade e contagem numérica.  
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• Projeto “No mundo da imaginação”: a abertura deste projeto aconteceu em 15 de agosto 
como parte da programação do “Sábado Cultural”,  os alunos da Educação Infantil do Sesc 
Deodoro tiveram uma roda de conversa lúdica com a autora do livro “Histórias do riso e 
circo”, Michele Cabral.  

• Projeto Leitura Literária: essa atividade propiciou às crianças visita à Biblioteca Rosa 
Castro, onde participaram de rodas de contação de estórias. Também participaram na área de 
vivência da Unidade Deodoro, de contação de estórias com a Companhia Laborarte. 

• Sábado Cultural – Oficinas do Sr. Lobato: ação onde as crianças mergulharam no 
universo dos contos de fadas por meio de contação de história, ilustração de painéis, 
colagem, pintura, desenho, jogos, caça ao tesouro e faz de conta em salas ambientadas 
especialmente com temas de histórias infantis.   

• Projeto Caixinha de Música: realizada com as turmas de 3 e 4 anos de idade que estimulou 
a percepção dos alunos em relação ao som, melodia e ritmo nas músicas.  

• Experiências: as turmas de 3, 4 e 5 anos, da Educação Infantil, participaram de várias 
atividades de sala de aula, como o “Brincando e descobrindo”, que reuniu brincadeiras de 
dança e música; contações de estórias e produções artísticas, entre outras. 

• Projeto “Rimas e Versos”: ação que trabalhou gêneros textuais poéticos com destaque para 
Vinícius de Moraes, por meio de sua biografia e da obra “A Arca de Noé” com os alunos 
das turmas de 5 anos. 

• Salão Cultural de Jogos Matemáticos: realização ludopedagógica, com exposição, 
demonstração de jogos matemáticos produzidos pelas crianças de 5 anos durante o 
calendário escolar. 

 
Ação 002 – Atividade Educação de Jovens e Adultos 
 

Quadro 7 - Dados Gerais da Atividade Educação de Jovens e Adultos 

FINALIDADE 
Desenvolver ações educativas para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade 
ao ensino fundamental, a partir de 15 anos, e ao ensino médio com mais de 17 anos. 

DESCRIÇÃO 
Alfabetização e ensino fundamental (séries iniciais) voltados para jovens e adultos que não 
estudaram no período regular.  

 
A atividade Educação de Jovens e Adultos (EJA) consiste em promover à educação 

básica àqueles que não tiveram acesso ao ensino regular. Evidencia-se a importância desta 
atividade, uma vez que resgata a autoestima e se configura como um processo de inclusão ao 
oportunizar as pessoas o aprendizado.  

 Assim, em 2015 as turmas de EJA se mantiveram nos povoados de Trizidela, 
Brasilinha e Monge Belo, bem como na sede da unidade Sesc Itapecuru, oferecendo vagas nas 
modalidades alfabetização e ensino fundamental (1º segmento) para 90 alunos matriculados, nas 
cinco turmas disponíveis, sendo duas na sede da unidade e as outras nos polos citados 
anteriormente. 
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Principais ações/projetos:  
 

• Projeto Narrativas Literárias “Causos”: atividade que visou a ampliação da leitura, 
escrita e interpretação dos alunos. 

• Arraiá Sesc Ler: sequência didática que objetivou reconhecer e valorizar a cultura e a 
própria comunidade como parte do patrimônio cultural. Dessa forma, se identificou 
comidas típicas, crendices, danças e músicas que caracterizam o período junino e que são 
fortes na região. 

• Folclore Brasileiro: ação didática que levou aos alunos conhecimentos sobre 
manifestações folclóricas, origem, ditos populares e comidas típicas, fomentando nos 
alunos o conhecimento de sua própria cultura. 
Palestra: “Qualidade de vida na terceira idade”, ação que discutiu os cuidados necessários à 
saúde dos idosos. 
 

Ação 003 – Atividade Educação Complementar  

 

Quadro 8 - Dados Gerais da Atividade Educação Complementar 

FINALIDADE 

Desenvolver ações destinadas à ampliação de conhecimentos e do universo 
sociocultural do sujeito, em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais e 
científicos, através das modalidades de complementação curricular, acompanhamento 
pedagógico, aperfeiçoamento profissional e estudos ambientais.   

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas, 
mostras, feiras e exposições. 

 
A Educação Complementar consiste em ampliar o conhecimento, colaborando para que 

a clientela tenha acesso a outras etapas da educação básica ou ao ensino superior, bem como 
preparatória ao mundo do trabalho, por meio das modalidades Complementação  Curricular, 
Acompanhamento Pedagógico e Aperfeiçoamento Profissional, nas unidades Sesc Deodoro, Sesc 
Itapecuru e Sesc Caxias. 

Em 2015, esta atividade efetuou 373.680 atendimentos o que representa 99,61% da 
meta estimada para o período, implicando no alcance em indicador Eficaz/ Muito Bom. 
 
Principais Ações/Projetos: 
 

 SESC DEODORO 
 

• Projeto SOS Vestibular: curso pré-vestibular desenvolvido pela unidade Sesc Deodoro  
que  tem o objetivo de preparar os alunos para ingressar nas Instituições de ensino  superior. 
As aulas iniciaram em 19 de janeiro nos três turnos, com ressalva que em 2015, 
diferentemente do ano anterior, a turma do turno matutino passou a integrar o Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG), tornando o projeto 100% gratuito. O projeto foi 
realizado por meio de aulas sistemáticas com preparação para o Exame Nacional de Ensino 
Médio (ENEM) e vestibular da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). O SOS 
Vestibular realizou também Oficina de Redação, com abordagem na estrutura básica da 
dissertação, Vestibular Simulado e Palestra “Orientação Vocacional”. Ressalta-se que ao 
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contabilizar as primeiras chamadas do Sistema único de Seleção Unificada (SISU) totaliza-
se a aprovação de 123 alunos, com destaque para 03 aprovados para Medicina da UFMA.  

• Mostra Sesc Ciência "Lixo é Quase nada":  projeto Sesc Ciência, do Departamento 
Nacional,  a mostra foi disponibilizada a clientela do Sesc Deodoro de 14 a 25 de setembro, 
cujo objetivo foi conscientizar o público sobre a reutilização do lixo e a transformação dos 
nossos hábitos quanto ao descarte de resíduos sólidos. A exposição, contou com estações de 
maquetes, oficinas e palestras. A abertura do projeto aconteceu com a palestra de abertura 
“Lixo é Quase nada Mesmo?”, ministrada pelo Engenheiro Ambiental, Saulo Arouche. Na 
plateia, alunos, professores, estudiosos da área do meio ambiente, além do Superintendente 
de Gestão de Resíduos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Diego Sena.  
 

 SESC CAXIAS 
 

Modalidade Aperfeiçoamento Profissional e Complementação Curricular: 
 

• Técnicas de Auxiliar de Escritório: noções básicas para auxiliar de escritório, curso 
realizado na Unidade Sesc Caxias,  abordou a função do auxiliar administrativo, leis 
trabalhistas, processo de contratação de empregados, entre outros assuntos.  

• Técnicas de Vendas e Fluxo de Caixa: o curso abordou o conceito e objetivos em vendas 
com relação ao fluxo de caixa, fidelidade ao cliente, características dos melhores vendedores 
e formas de atender e lidar com as reclamações dos clientes.  

• Libras para Comerciário:  apresentou numerais, tipos de frases em libras, dias da semana, 
calendário, sinais específicos, entre outras informações.  

• Gramática:  o curso teve práticas para aperfeiçoar o aprendizado. 

• Relações Humanas: abordou as Relações Humanas no mundo trabalho e em outros 
aspectos.  

 
 SESC ITAPECURU 

      
Modalidade Complementação Curricular: 
 

• Cursos que abordaram as áreas de português e matemática com ênfase para o Exame 
Nacional do Ensino Médio e vestibulares estaduais. 

 
Modalidade Acompanhamento Pedagógico: 
 

− Projeto Habilidades de Estudo: ação que visa o fortalecimento dos conteúdos ministrados 
nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio do desenvolvimento de atividades 
ludopedagógicas para 171 crianças matriculadas nesse projeto. Esta realização busca uma 
educação interdisciplinar dos conteúdos curriculares de forma dinâmica com abordagem 
transversal de temas relevantes. Na sequência citam-se algumas ações destacadas. 

• “Quem canta, seus males espanta”; “Quem recita, seus males evita”; Narrativas 
Literárias “Contos de fadas”: projetos pedagógicos que englobam a leitura, a escrita, a 
recitação e interpretação. 

• Festança na Roça: sequência didática que objetivou reconhecer e valorizar a cultura 
local.  
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• Projeto “Vozes que encantam”: ação que contribuiu para trabalhar a música em sala de 
aula. 

 

Ação 004 – Atividade Curso de Valorização Social  

 

Quadro 9- Dados Gerais da Atividade Curso de Valorização Social 

FINALIDADE 
Promover cursos no sentido de qualificar a clientela através do desenvolvimento de 
habilidades básicas com vistas à melhoria da renda familiar e a inclusão social. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de cursos, minicursos e palestras nas 
áreas de apresentação pessoal, corte e costura, culinária e trabalhos manuais 

 

O Curso de Valorização Social compreende ações que buscam qualificar a clientela 
através do desenvolvimento de habilidades de nível básico com o intuito de ampliar a renda 
familiar, bem como fomentar a inclusão social desses indivíduos.  O complemento da renda familiar 
se dá a partir da comercialização dos produtos e serviços aprendidos durante os cursos de trabalhos 
manuais, culinária e de apresentação pessoal. Em 2015, os cursos aconteceram em diferentes locais 
sob gerenciamento das unidades Sesc Deodoro, Sesc Caxias e Sesc Itapecuru. 

Ação gratuita vinculada ao Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) busca a 
qualificação e desenvolvimento de habilidades da clientela, visando ampliar a renda familiar. 

Com a proposta de promover o desenvolvimento de habilidades de sua clientela, o 
Regional do Maranhão tem nos Cursos de Valorização Social outra importante ação do Programa 
Educação, alcançando em 2015, 22.457 atendimentos realizados, representando 103,11% da meta 
projetada. No período em análise foram ofertados 37 cursos pelo Regional em suas unidades 
operacionais. 

 
Principais Ações/Projetos: 

 
 SESC DEODORO:  

Os cursos foram nas áreas de culinária, trabalhos manuais, corte costura e apresentação pessoal 
como seguem destacados: Ovos de Páscoa, Sabonetes Artesanais, Lembranças em Biscuit, 
Salgados para Festas, Unhas Decoradas, Bijuterias Artesanais, Reciclagem em Jornais, 
Automaquiagem, Decoração com Balões, Customização de Camisetas, Decoração de Bolos 
com Pasta Americana, Penteados para Festa, Sorvete Caseiro, Arranjos em EVA, Doces Finos, 
Noções Básicas de Corte e Costura, Pintura em Tecido, Bombons recheados: Almofadas 
Decoradas, Bolsas com Aplicações em Feltro, Peso de Porta e Flores de Meia de Seda. 
 

 SESC CAXIAS:  
Destacaram-se os cursos: Bolsas Customizadas, Fantoches, Almofadas Decorativas, 
Decoupage, Pintura em Tecidos e Enfeites Natalinos.  
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 SESC ITAPECURU:  
Em Itapecuru os cursos foram: Bonecas de Pano, Biscuit, Doces para Festas, Customização de 
Sandálias, Confecção de Bonecas de Pano, Biscoitos Caseiros e Penteado e Maquiagem. 

 

3.4.4 Programa 002 – Saúde 

 

Quadro 10 - Dados Gerais do Programa Saúde 

TIPO DE PROGRAMA Finalístico 

OBJETIVO GERAL 
Promoção, proteção e recuperação da saúde dos comerciários, 
de seus dependentes e da comunidade em geral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de 
trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na 
área de saúde. 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Taxa de Crescimento dos Atendimentos, Percentual de 
Execução Orçamentária e Percentual de Realização dos 
Atendimentos Previstos. 

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral. 

 

Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos 

Atendimentos realizados no programa em 2014 1.089.939 

Atendimentos previstos no programa em 2015 1.038.178 

Atendimentos realizados no programa em 2015 1.097.535 

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 0,70% 

 

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 10.118.490,00 

Despesas totais realizadas no programa 10.040.937,00 

Percentual de execução das despesas 99,23 

 
Informações sobre os resultados alcançados: 

Indicador (Unidade de Medida):  

• Taxa de Crescimento dos Atendimentos – TCA 

• Percentual de Execução Orçamentária – PEO 

Fórmula de Cálculo do Índice:  

• TCA = [total de atendimento realizado no ano*100/ total de atendimentos realizados no ano 
anterior] – 100. 

• PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] * 100 

Análise do Resultado Alcançado: O Programa Saúde em 2015 apresentou uma taxa de 
crescimento de 0,70% em comparação ao ano anterior. Já os recursos financeiros fixados no 
orçamento de despesa do Programa Saúde para o exercício de 2015 foram de R$ 10.118.490,00 (dez 
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milhões cento e dezoito mil quatrocentos e noventa reais) com uma realização de R$ 10.040.937,00 
(dez milhões quarenta mil novecentos e trinta e sete reais), que em percentual significa 99,23% da 
previsão, com conceito Eficaz/Muito Bom.  Para além do investimento do Regional, este Programa 
recebe recursos do Fundo de Sustentação de Programas Prioritários - FUNPRI – destinado as 
atividades Nutrição e Assistência Odontológica na ordem de R$ 3.942.987,11 (três milhões 
novecentos e quarenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos). Soma-se ainda o 
apoio financeiro do Departamento Nacional para o projeto OdontoSesc na ordem de R$ 175.540,86 
(cento e setenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos). Assim o volume 
total de investimento no Programa Saúde foi de R$ 14.159.464,97 (quatorze milhões, cento e 
cinquenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro e noventa e sete centavos). Releva-se que a 
saúde é uma área de atenção básica no Regional que tem o maior índice de investimento o que 
representa um orçamento de 34,36% do Sesc no Maranhão.  

Análise crítica: Releva-se que as metas estabelecidas no Programa de Trabalho 2015 foram 
realizadas dentro do planejamento para o exercício alcançando os índices projetados. Deste modo, 
não houve necessidade de contingenciamento para alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos. 
Na mesma perspectiva não se verificou eventos negativos e positivos que impactassem o 
desenvolvimento da programação prevista. 
 
Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Saúde Realizadas 
 

Tabela 19 - Execução Física das Atividades do Programa Saúde 

Execução Física das Atividades do Programa Saúde 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Nutrição 896.324 947.620 105,72 

Assistência odontológica 41.082 40.415 98,37 

Educação em Saúde 73.733 73.563 99,77 

Assistência Médica 27.039 35.937 132,91 

TOTAL GERAL 1.038.178 1.097.535 105,72 

 

Tabela 20 - - Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde 

Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde 

Atividades Previsto Realizado Realização % 

Nutrição 7.212.020,00 7.185.967,95 99,64 

Assistência Odontológica 462.760,00 453.445,10 97,99 

Educação em Saúde 242.780,00 234.286,94 96,50 

Assistência Médica 90.730,00 86.258,64 95,07 

Implantação e Ampliação de Unidades 
Operacionais 

10.000,00 - - 

Serviços Gerais 1.840.844,00 1.825.276,19 99,15 

Coordenação e Supervisão 259.356,00 255.702,18 98,59 

TOTAL GERAL 10.118.490,00 10.040.937,00 99,23 
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Análise crítica: As metas alcançadas no exercício 2015 do Programa Saúde, tanto físicas quanto 
financeiras se comportaram dentro do planejamento anual com oscilações para maior e menor 
dentro da margem estatística dos percentuais aceitáveis. Destaca-se a Atividade Assistência Médica 
teve uma variação a maior de sua meta física projetada, acima do desvio padrão em função, 
identificando-se como causa a subestimação da meta em função da série histórica de anos anteriores 
em que essa unidade teve suas ações paralisadas para serviços de engenharia. Constatou-se ainda, 
maior afluência da clientela a Unidade Sesc Turismo.  
 
Principais Ações do Programa Saúde 
 

O Programa Saúde concentra suas ações programáticas em um conjunto de práticas em 
nutrição, saúde bucal e assistência médica, que tem como desafio contribuir para a redução da 
demanda de caráter curativo, oferecendo serviços de proteção à saúde.  

No entanto, o Sesc no Maranhão, por meio das atividades Nutrição, Assistência 
Odontológica, Educação em Saúde e Assistência Médica, prioriza nas suas realizações não somente 
a prestação de serviços, mas também, difundir orientações que estimulem a criação de hábitos 
saudáveis a fim de favorecer a minimização das demandas de caráter curativo. 

Dessa forma, ao longo do ano de 2015, o Programa Saúde contabilizou 1.097.535 
atendimentos, atingindo-se 105,72% da meta estabelecida, o que significou o indicador Eficaz/ 
Muito Bom. 

Sem dúvida, as ações em saúde contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos 
comerciários e seus dependentes e para o avanço das políticas públicas no estado.  
 
 

Ação 005 – Atividade Nutrição  

 

Quadro 11 - Dados Gerais da Ação Nutrição 

FINALIDADE Promover ações destinadas ao fornecimento de pequenas refeições e à promoção, 
proteção e recuperação do estado nutricional. 

DESCRIÇÃO Compreende as realizações de refeições, lanches e consultas dietoterápicas. 

 

A atividade de Nutrição desenvolvida nas Unidades Sesc Deodoro, Sesc Caxias, Sesc 
Turismo e Sesc Itapecuru, consiste no fornecimento de refeições (almoço e jantar), lanches e 
consultas dietoterápicas.  

Com essa atividade, a clientela comerciária teve acesso ao fornecimento de alimentação 
nutritiva, balanceada e de qualidade, como também as consultas dietoterápicas, ação que consiste na 
avaliação antropométrica (medidas primárias do corpo, como peso, estatura, dobras cutâneas), 
elaboração de dieta e orientação nutricional individualizada da clientela. 

No ano, foram realizados 947.620 atendimentos, o correspondente a 105,72% da meta 
projetada. 
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Ação 005 – Atividade Assistência Odontológica 

 

Quadro 12 - Dados Gerais da Ação Assistência Odontológica 

FINALIDADE Zelar pela promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da clientela. 

DESCRIÇÃO 
Execução de consultas odontológicas geral e especializada, bem como ações 
educativas de promoção e prevenção da saúde oral. 

 
A oferta de saúde bucal aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo é 

uma das prioridades do Sesc e reafirma o papel social da instituição na promoção da assistência à 
saúde humanizada e integral. 

Nesse sentido, a atividade tem por objetivo proteger e recuperar a saúde bucal da 
clientela por meio de procedimentos curativos e restauradores, além de desenvolver atividade de 
cunho educativo e de prevenção, sobre práticas saudáveis.  

A assistência odontológica promovida pelo Sesc, realizada pelas Unidades Sesc 
Deodoro e Sesc Caxias, além da unidade móvel OdontoSesc, resultou em 40.415 atendimentos no 
ano.  
 

Ação 005 – Atividade Educação em Saúde 

 

Quadro 13 - Dados Gerais da Ação Educação em Saúde 

FINALIDADE 
Desenvolver ações sistemáticas de caráter educacional, reforçando práticas de 
promoção e proteção à saúde, através de trabalho com grupos, empresas, escolas e 
comunidades. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de palestras, visitas monitoradas e 
exposições, cursos, seminários, encontros, campanhas, oficinas, feiras de saúde e 
vídeos educativos. 

 

Trata-se de uma atividade de caráter educativo/preventivo, direcionada a orientar o 
indivíduo a fazer escolhas mais saudáveis, por meio de campanhas, palestras, cursos e exibição de 
vídeo educativo.  

Dessa forma, o Regional busca constantemente sensibilizar a clientela beneficiária e a 
comunidade em geral dos problemas internos e externos comuns no cotidiano das pessoas. 

No decorrer deste ano, as ações em Educação em Saúde desenvolvidas pelas Unidades 
do Sesc Saúde, Caxias, Itapecuru e Turismo alcançaram 73.563atendimentos, com conceito Eficaz / 
Muito Bom (99,77%). 
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Principais Ações/projetos: 

 SESC CAXIAS 
 

− Gincana de Promoção e Educação em Saúde: ação realizada na Unidade Integrada 
Edison Lobão, com o objetivo de enfrentar vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Nessa perspectiva de 
promoção, prevenção e atenção à saúde, foram realizadas palestras acerca de doenças 
sexualmente transmissíveis (DST’s), higiene corporal e alimentação saudável.  

− Saúde Escolar: por meio de rodas de conversa, oficinas e palestras, a unidade Sesc 
Caxias levou orientação e prevenção em saúde aos alunos das Unidade Integrada 
Monsenhor Gilberto Barbosa e Centro de Ensino Santos Dumont. Esta ação também foi 
realizada nas escolas Centro de Ensino Gonçalves Dias e Centro de Ensino Odolfo 
Medeiros com o objetivo de orientar quanto à prevenção de doenças, bem contribuir para 
a multiplicação de saberes ao público escolar sobre higiene pessoal e prevenção as 
drogas. 

− Mães Semeando Vida com Saúde: com o objetivo de tratar da saúde e bem estar da 
mulher, trabalhando a autoestima e o empoderamento, essa ação aconteceu na unidade do 
Sesc,  incluiu orientações sobre alimentação saudável, diabetes, hipertensão, verificação 
pressão arterial, além de limpeza de pele. 

− Cuidador de Idosos: ação realizada com o intuito de capacitar pessoas para cuidar de 
idosos, considerando aspectos biopsicossociais do envelhecimento e auxiliar familiares 
nas questões que envolvem a corresponsabilidade no tratamento e cuidados necessários.  

− Sesc Balaio da Saúde: de 17 a 20 de junho no Comando da Polícia Militar com o 
objetivo de promover uma reflexão sobre o processo saúde x doença e mecanismos de 
prevenção a agravos como DSTs e Aids, consumo abusivo de álcool, além de acidentes 
provocados por fogos de artifício. 

− Saúde do Homem: ação realizada em 15 no Sesc Caxias e objetivou estimular a 
participação da população masculina na procura pelos serviços de saúde, com 
explanações e distribuições de informativos sobre o câncer de próstata e de pele. 

− Projeto AdoleSesc: ação realizada nas escolas Centro de Ensino Thales Ribeiro, Cônego 
Anderson e Santos Dumont, que trabalhou as questões afetas à adolescência. 
Encerramento do projeto com a realização de palestras, rodas de conversas e exibição de 
vídeos. 

− Campanhas: 

• Saúde Sexual e Reprodutiva: ação realizada nas escolas com objetivo de colaborar 
com a política nacional de saúde sexual e reprodutiva, incluindo os temas: prevenir 
gravidez, evitar às drogas e doenças como DST e HIV com foco aos públicos jovem 
e adolescente, por meio de palestras, orientações, exibições de vídeos e distribuições 
de informativos. 

• Combate à Tuberculose: esta ação foi realizada em 27 de março na Unidade 
Integrada Eugênio Barros, com o objetivo de conscientizar a população para os riscos 
da doença. 
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• Bem Estar do Trabalhador: realizada dia 30 de abril, a campanha teve como objetivo 
contribuir com ações de orientação em saúde com foco especial no trabalhador, em 
alusão ao seu dia. As ações compreenderam orientações acerca de diabetes, primeiros 
socorros no ambiente de trabalho, verificação de pressão arterial e distribuição de 
folderes educativos.  

•  Combate às Drogas: realizada no Centro de Ensino Inácio Passarinho, essa ação 
visou sensibilizar gestores, professores e alunos para a importância da prevenção ao 
uso de álcool e drogas, alertando-se para as consequências causadas pelo consumo de 
entorpecentes como o crack, cocaína e maconha. 

• Vacinação contra a Influenza: ação realizada na área interna do Sesc com a 
finalidade de conscientizar a população sobre a importância da vacina e os cuidados 
necessários para prevenir a gripe, evitando a propagação do vírus da influenza, 
principalmente entre o grupo prioritário. 

•  “Amar é prevenir”: ação realizada dia 12 de junho na área interna do Sesc que 
orientou sobre prevenção e enfrentamento de doenças sexualmente transmissíveis 
DSTs/Aids e gravidez indesejada. Também houve aferição de pressão e distribuição 
de preservativos. 

• Combate à Dengue: atividade realizada em 23 de janeiro na área interna do Sesc 
Caxias e principais praças do município, com a finalidade de sensibilizar a população 
sobre a importância do combate ao mosquito Aedes Aegypti, bem como orientar 
quanto aos sintomas, diagnóstico e tratamento.  No dia 15 de junho, o Centro de 
Ensino Thales Ribeiro recebeu essa iniciativa do Sesc com o propósito de chamar a 
atenção de alunos e comunidade para causas, sintomas, tratamento e medidas de 
combate à dengue. A ação foi realizada novamente em novembro, desta vez na Praça 
Gonçalves Dias. 

• Controle do Colesterol: esta campanha foi realizada nas lojas Americanas e Luar 
Magazine em 17 de julho com o objetivo de conscientizar os comerciários sobre as 
doenças decorrentes da elevada taxa de colesterol sanguíneo. 

• Coração Saudável: Realizada dias 16 e 17 de setembro, no Centro de Ensino Santos 
Dumont e Grupo da 3ª Idade do Sesc Caxias, a campanha teve o objetivo de alertar e 
orientar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. 

• Prevenção e Controle do Diabetes: atividade realizada dia 12 de novembro com o 
Grupo da Terceira Idade e Grupo de Convivência de Idosos do CRAS. 

• Novembro Azul: Atividade realizada nas empresas Armazém Paraíba, Ideal 
Magazine e Lojas Noroeste com a finalidade de conscientizar o público masculino 
para a prevenção de diagnóstico precoce do câncer de próstata.  
 

 SESC TURISMO 
 

− Campanhas: 
• Contra Tuberculose: orientações quanto à prevenção, formas de contágio, 

diagnóstico e tratamento da tuberculose, com entrega de folders informativos sobre a 
doença. 
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• Hipertensão: ação que sensibilizou a clientela em relação aos cuidados para se 
evitar e controlar a hipertensão por meio de alimentação balanceada, aferição de 
pressão arterial e teste de glicemia.  

• Prevenção ao Câncer de Mama: como parte das comemorações do Dia das Mães, a 
unidade realizou atividade de orientação às mulheres em relação à prevenção ao 
câncer de mama, enfatizando a importância do autoexame.  

• Outubro Rosa: Ação de conscientização da clientela e grupo da terceira idade para 
a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama. 

• Novembro Azul: Ação realizada no Sesc Turismo, Funac e empresa Mônaco sobre a 
importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esta temática 
também foi trabalhada no 2º Juizado Especial Criminal voltada para o público 
usuário de substâncias psicoativas com o objetivo de contribuir para a importância 
da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.  

• Dia Mundial de Luta contra a Aids: ação que levou orientações de prevenção 
contra DST/Aids, no Sesc Turismo e Sesc Itapecuru. 

 SESC SAÚDE 
 

− Dia Mundial de luta contra a Aids: ação educativa na modalidade roda de conversa e 
ainda em estação de trabalho, sobre prevenção ao preconceito e discriminação às pessoas 
que convivem com vírus HIV. A atividade foi realizada no Terminal de Integração da 
Praia Grande. 

− Projeto Sesc Gestantes e Bebês:  promoveu a capacitação de gestantes para o 
autocuidado em fomento ao processo de construção de conhecimentos relacionados à 
saúde da mulher no período da gestação e puerpério. O projeto contemplou gestantes 
moradoras no município de Paço do Lumiar. 

− Campanhas:  
• Sesc Semeando Saúde: tem o objetivo de contribuir com os danos e agravos 

inerentes à saúde através de ações educativas incentivando no público a adesão de 
medidas que levem a bons hábitos e práticas de cuidados da saúde. Foram 
desenvolvidas as campanhas sobre DST/AIDS, câncer de pele, câncer de próstata e 
de mama, alzheimer, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, dengue, 
diabetes, hipertensão e saúde bucal realizadas no Sesc Saúde, Sesc Deodoro, além 
dos bairros periféricos atendidos. No exercício foram alcançados  8 comunidades, 15 
instituições públicas e privadas. E, principalmente buscou contemplar o beneficiário 
em seu espaço de trabalho. 

• Sesc Saúde da Mulher: em atenção ao Dia Internacional da Mulher foram 
realizadas ações que visaram contribuir para a construção de conhecimentos 
relacionados a saúde da mulher na inter-relação com o processo saúde-doença. As 
intervenções educativas em saúde contemplaram a palestra “Qualidade de vida e 
saúde da mulher” e os circuitos “Sesc Saúde e Bem-Estar da Mulher”, estes 
realizados no Terminal de Transporte Coletivo da Praia Grande, Sesc Deodoro e Sesc 
Comunidade. 
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• Sesc Saúde do Homem: esta campanha foi realizada no Sesc Deodoro (área de 
vivência) com o objetivo de contribuir para o empoderamento do público masculino 
sobre questões inerentes ao processo saúde-doença, suscitando o reconhecimento da 
informação como fator preponderante na prevenção e redução de doenças do 
contexto masculino.  

• Campanha Sesc Saúde do Idoso: Ação realizada em setembro com o objetivo de 
construir conhecimento inerente ao processo saúde-doença na terceira idade. Foram 
realizadas intervenções educativas, como orientações acerca de diabetes, prevenção 
ao câncer de pele, hipertensão, para a clientela e comunidade na Unidade Sesc 
Turismo e na Associação Beneficente de Mães da Vila Nova.  

 PROJETOS COMUNS ÀS UU.OO 
 

− Sesc Saúde Folia: campanha que oportunizou o período carnavalesco para incentivar os 
potenciais foliões quanto à importância da prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e sobre a combinação perigosa álcool e direção, a fim de que brincassem o 
carnaval com diversão, mas de forma segura. Em Caxias a campanha aconteceu no 
período de 12 a 15 de fevereiro na área interna do Sesc Caxias e nas lojas comerciais 
Armazém Paraíba, Lojas Noroeste, Ideal Magazine, Luar Magazine, Lojas Americanas, 
Comercial Novo Mundo e nas principais praças do município, Phanteon e Gonçalves 
Dias. (Sesc Saúde, Sesc Turismo e Sesc Caxias) 

− Projeto Promoção de Saúde Bucal (PPSB): ação que objetivou fortalecer a prática de 
promoção de saúde bucal, por meio de sessões de palestras de escovação. (Sesc Itapecuru 
e Sesc Saúde) 

− Projeto Ver para Aprender: ação, do Departamento Nacional do Sesc, que visa 
contribuir para a promoção e prevenção de saúde ocular. Foi lançada dia 28 de abril, em 
Caxias. Já no Sesc Itapecuru a realização de testes de acuidade visual, consultas 
oftalmológicas, palestras e oficinas aconteceram com os alunos do Projeto Habilidade de 
Estudo (PHE) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), da unidade e dos polos de 
Trizidela, Monge Belo e Brasilinha. (Sesc Caxias e Sesc Itapecuru) 

− Saúde e Diversidade Sexual:  aconteceu na escola Cônego Anderson, no município de 
Caxias/MA, com a finalidade de socializar e ampliar informações relevantes sobre o tema 
e contribuir para a aceitação da diversidade. Ação também realizada em novembro, no 
auditório Martinha Cruz, com o objetivo de contribuir para a formação de agentes de 
prevenção em DST/HIV/AIDS. Em São Luís a ação foi realizada com a participação dos 
alunos da Escola Bernardo Coelho de Almeida, da Escola Ana Néri e do Instituto 
Gênesis. (Sesc Caxias e Sesc Saúde) 

− Projeto Saúde nas Empresas:  realizado nas lojas comerciais em São Luís e Caxias, 
com palestras sobre o processo saúde-doença, lesões por esforço repetitivo e prevenção 
de acidente no ambiente de trabalho. No período foram atendidas 15 empresas 
propiciando mais saúde e qualidade de vida aos comerciários, por meio de orientações 
sobre hipertensão, glicemia e primeiros socorros. (Sesc Saúde e Sesc Caxias) 
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Ação 005 – Atividade Assistência Médica 

 

Quadro 14 - Dados Gerais da Ação Assistência Médica 

FINALIDADE 
Diagnosticar, prevenir e realizar o tratamento de doenças, através da modalidade 
de clínica médica geral e atendimentos de emergência. 

DESCRIÇÃO Compreende as realizações de consultas médicas e consultas de enfermagem. 

 
Esta atividade baseia-se na realização de serviços de diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças. Assim, ao longo do ano, o Regional deu continuidade aos atendimentos de 
enfermagem e exames dermatológicos.  

Deste modo, foram realizados 35.937 atendimentos, que implicaram em 132,91 % de 
realização da meta proposta (conceito Eficaz/ Muito Bom). 

 
 

Principais Ações/Projetos  

 

− Exames Dermatológicos: ação em saúde obrigatória realizada para acesso ao parque 
aquático. (Sesc Turismo) 

−  Atendimento de Enfermagem: ação que contribui para a promoção, prevenção, proteção da 
saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade a partir da 
administração de medicamentos, suturas, curativos, dentre outros serviços de enfermagem. 
(Sesc Saúde e Sesc Caxias) 

  
 
 

3.4.5 Programa 003 - Cultura 

 

Quadro 15 - Dados Gerais do Programa Cultura 

TIPO DE PROGRAMA Finalístico 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver, difundir e preservar o conhecimento através do 
incentivo à cultura e das artes em geral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estabelecer-se como espaço de viabilização de produções artístico-
culturais que buscam responder às necessidades básicas da 
sociedade contemporânea, como também às inquietações que as 
artes provocam naqueles que têm a criação artística como seu 
ofício. 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Taxa de Crescimento dos Atendimentos, Percentual de Execução 
Orçamentária. 

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral 
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Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos 

Atendimentos realizados no programa em 2014 646.554 

Atendimentos previstos no programa em 2015 653.484 

Atendimentos realizados no programa em 2015 628.077 

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) (2,86 %) 

 

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 3.970.730,00 

Despesas totais realizadas no programa 3.910.009,89 

Percentual de execução das despesas 98,47 

 
Informações sobre os resultados alcançados: 

Indicador (Unidade de Medida):  

• Taxa de Crescimento dos Atendimentos - TCA 

• Percentual de Execução Orçamentária - PEO 

Fórmula de Cálculo do Índice:  

• TCA = [total de atendimento realizado no ano*100/total de atendimentos realizados no ano 
anterior] – 100. 

• PEO = [Valor Total Executado/Valor Total Orçado]*100 

Análise do Resultado Alcançado: A Taxa de Crescimento dos Atendimentos do Programa Cultura 
aponta percentual a menor na ordem de 2,86% nos atendimentos realizados em 2015 quando 
comparado com o exercício anterior. Desse modo, a eficácia foi 96,11% da meta prevista. Já a 
execução financeira foi de R$ 3.910.009,89 (três milhões novecentos e dez mil nove reais e oitenta 
e nove centavos), alcançado um percentual 98,47% da previsão obtendo conceito Eficaz/Muito 
Bom.   

Análise crítica: O Programa Cultura tem como norteador as Diretrizes para o Quinquênio 2011-
2015, “Enfase no Programa Cultura...” e aos objetivos estratégicos do Regional na perspectiva 
Afirmação Institucional para fortalecimento da marca Sesc, por meio da ampliação da abrangência 
dos serviços para cobertura da clientela em todo o estado do Maranhão. Nesse sentido, foi 
estabelecida a meta estratégica de interiorização das ações é com base nessa meta que se buscou a 
interiorização de vários projetos do Programa Cultura, a exemplo dos que circulam em rede 
nacional e regional, dentre os quais destacamos: Sonora Brasil, Palco Giratório, Sesc Amazônia das 
Artes e  Sesc Circulando Cultura. Além destes, o Programa Cultura nesse exercício confirmou o 
Sesc como agência de difusão e valorização da cultura local o que fomentou o “Fortalecimento das 
relações com o poder público”, por meio de sua representação no Conselho Municipal de Cultura, e 
participação em curadorias nas ações da Secretaria de Estado da Cultura  (Projeto Mais Cultura), 
além da participação em fóruns de cultura nas esferas municipal e estadual. No entanto, o não 
alcance da meta física, as atividades do Programa Cultura alcançaram os objetivos estratégicos 
estabelecidos, o que foi fundamental para o alcance da finalidade do Sesc no Maranhão. 
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Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Cultura Realizadas 
 

Tabela 21 - Execução Física das Atividades do Programa Cultura 

Execução Física das Atividades do Programa Cultura 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Biblioteca 140.260 150.936 107,61 

Apresentações Artísticas 377.297 390.335 103,46 

Desenvolvimento Artístico e Cultural 135.927 86.806 63,86 

TOTAL GERAL 653.484 628.077 96,11 

 

Tabela 22 - Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura 

Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura 

Atividades Previsto Realizado Realização % 

Biblioteca 576.560,00 561.962,24 97,47 

Apresentações Artísticas 2.443.970,00 2.416.296,95 98,87 

Desenvolvimento Artístico e Cultural 864.730,00 847.371,18 97,99 

Coordenação e Supervisão 85.470,00 84.379,52 98,72 

TOTAL GERAL 3.970.730,00 3.910.009,89 98,47 

 
Análise crítica 
 

O Programa Cultura teve uma performance dentro do planejamento tanto das metas 
físicas quanto financeiras. Ressalta-se, contudo, que a Atividade Desenvolvimento Artístico-
Cultural ficou aquém da meta física prevista em função da taxa de absenteísmo dos alunos nos 
cursos de música ficarem acima do previsto, atribuindo-se greve de professores da rede pública que 
alterou o calendário letivo, com aulas coincidindo com o horário do projeto (aos sábados). Ressalta-
se ainda a dificuldade de contratação de instrutores com habilitação em música para os cursos 
ofertados, além do envolvimento de alunos do Projeto Orquestrando a Vida com atividades 
profissionais na cena cultural da cidade o que afetou a regularidade da frequência desses alunos nos 
cursos ofertados nas linguagens artísticas. 

Destaca-se que a Atividade Biblioteca teve um superávit de atendimentos, motivado 
principalmente pela dinamização das unidades móveis – BiblioSesc – sendo que as duas unidades 
percorrem a área periférica da capital e dos municípios da Ilha de São Luís. 

Referente às metas financeiras, observa-se um equilíbrio na execução com percentual 
dentro da projeção estabelecida. 
 
Principais Ações do Programa Cultura 

 
O Sesc em observância a Diretriz Quinquenal “Enfatizar os Programas Cultura e 

Lazer”, buscou diversificar a oferta de ações culturais, entendendo estas como fonte de 
desenvolvimento  de sua clientela.  
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Nesse importante trabalho de difusão das artes em geral no Maranhão e de valorização e 
preservação da cultura, o Regional do Sesc desenvolveu ao longo do ano inúmeras ações, que 
propiciaram o acesso da clientela aos espaços e produtos culturais, por meio de exposições, 
exibições de filmes, mostras de teatro, espetáculos, cursos de dança, entre outras.  

Um processo que ganha importância no contexto de quem produz cultura, como 
escritores, artistas plásticos, compositores e atores, também de quem  propaga e democratiza seu 
acesso, como é o caso do Sesc. 

Assim, o programa Cultura do Sesc realizou 628.077 atendimentos, representando 96,11 
% da meta prevista neste exercício. 

 

Ação 006 – Atividade Biblioteca  

 

Quadro 16 - Dados Gerais da Ação Biblioteca 

FINALIDADE 
Propiciar a consulta, o estudo e a pesquisa, contribuindo para elevar o nível de 
conhecimento da clientela, através das modalidades da Biblioteca Fixa, Circulante e 
BiblioSesc com a realização de empréstimos e consultas. 

DESCRIÇÃO Compreende as realizações de empréstimos e consultas. 

 
Muito mais que um espaço de livros e outros documentos dispostos em estantes 

devidamente catalogados e lugar de consulta e pesquisa para complementar o currículo escolar, a 
Biblioteca do Sesc oferece ao comerciários e à comunidade em geral a oportunidade de acesso ao 
mundo do conhecimento, de  formação de leitores e cidadãos críticos.  

Nessa perspectiva, a atividade Biblioteca registrou 150.936 atendimentos, por meio dos 
serviços de consultas e empréstimos de livros e periódicos a fim de incentivar à prática de leitura, 
resultado em 107,61 % (conceito Eficaz/Muito Bom). 
 

• Biblioteca Fixa: disponibilizou serviços de leitura, consulta, pesquisa, empréstimo do 
acervo disponível e acesso a internet, além de ações de divulgações do acervo, por meio de 
parcerias com escolas. Grifa-se que este serviço é desenvolvido nas Unidades Operacionais 
Sesc Deodoro (Biblioteca Rosa Castro), Sesc Itapecuru, Sesc Caxias (Biblioteca Arnaldo 
Ferreira). Além desses serviços a atividade Biblioteca desenvolveu ações que visaram 
incentivar o hábito pela leitura, a exemplo: 

− Projeto “Ler e pesquisar, vamos começar”, consiste em orientações  sobre leitura e 
pesquisa escolar, além de incentivo à leitura por meio de empréstimo de livros , no 
período foram atendidas 20 escolas públicas em 20 bairros da periferia de São Luís. 

− Projeto Sesc Ciranda da Leitura: ação de fomento à leitura, por meio do empréstimo de 
livros, desenvolvido no espaço da Biblioteca infantil com escolas públicas e 
particulares. 

− Projeto Sesc Leitura Literária: destaca as práticas leitoras dos clássicos da literatura 
infantil e juvenil, por meio de rodas de leitura com objetivo de incentivar o empréstimo 
de livros infantil e juvenil clássicos e contemporâneos. 

− Biblioteca Circulante: ação de incentivo a leitura e empréstimo de livros, voltada para 
os comerciários, estudantes de escolas públicas e privadas e, ainda, para os idosos do 
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grupo da terceira idade. Esta realização acontece por meio da instalação de 
minibibliotecas (caixas estantes) nos pontos onde este público encontra-se presente. 
Deste modo, os acervos foram implantados 10 bairros da capital, 4 bairros em Caxias e 
5 bairros em Itapecuru.  

 

• BiblioSesc: projeto do Departamento Nacional, instalado a partir de 2008, consiste de 
acervo móvel com aproximadamente 7.000 itens que circulam sistematicamente em 16 
bairros dos municípios da região metropolitana de São Luís em duas unidades móveis 
tornando acessível os livros e periódicos para leitura local e empréstimo domiciliar. Além 
disso, as unidades móveis do BiblioSesc estenderam suas ações para 10 escolas, objetivando 
estimular as práticas leitoras do diversificado acervo. 

 

Ação 007 – Atividade Apresentações Artísticas 

 

Quadro 17 - Dados Gerais da Ação Apresentações Artísticas 

FINALIDADE 
Promover eventos artísticos que contribuam para a reflexão, o debate e o lazer cultural 
dos comerciários, dependentes e comunidade em geral. 

DESCRIÇÃO 
Compreende a oferta de espetáculos, shows, mostras, exposições e concursos nas 
modalidades de cinema, teatro, música, literatura, dança, artes visuais e artesanato. 

 

Esta atividade tem suas ações destinadas à promoção de eventos culturais que valorizem 
e estimulem a produção e a difusão artístico-cultural, por meio de apresentações de teatro, dança, 
música, exibição de filmes e exposições artísticas. 

No ano, a atividade totalizou 390.335 atendimentos, o equivalente a (103,46%) da meta 
prevista. 

  
Principais Ações/Projetos 
 

 SESC CAXIAS 
 

• 3ª Mostra Sesc Caxias de Teatro:  projeto de continuidade que visa difundir e promover o 
intercâmbio da arte teatral na cidade de Caxias, por meio da realização de espetáculos de 
palco e rua, cenas curtas, relançamento de livros, entre outras atividades. A programação 
aconteceu de 22 a 26 de abril, na Sala de Cultura Martinha Cruz, nas dependências do Sesc; 
Universidade Estadual do Maranhão (Uema); escolas; praça do Viva do bairro Campo de 
Belém e Praça do Ipem. A Mostra cumpriu seu objetivo de fomentar a formação de plateia e 
principalmente de democratizar o acesso ao teatro, ao levar apresentações para diversos 
públicos e espaços, atendendo diferentes classes sociais.  

• Projeto ArteSesc: iniciativa do Departamento Nacional com o objetivo de difundir as artes 
por todo o país, o projeto leva exposições de artistas renomados para contribuir com a 
formação em artes. No período de 24 de abril a 29 de maio, a cidade de Caxias recebeu a 
Exposição “A gravura de Lasar Segall”, com o tema “Poesia da linha e do corte”, no 
auditório do Memorial da Balaiada, para apreciação do público caxiense.  
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• Festival Estudantil de Cenas Curtas: ação idealizada com o objetivo de incentivar a 
montagem de espetáculos teatrais nas escolas, visando à formação de novos grupos na 
cidade.   

• Aldeia Sesc Balaiada de Artes: com o objetivo de fomentar a produção das artes cênicas na 
região dos Cocais. Aconteceu de 30 de outubro a 3 de novembro, na unidade do Sesc e em 
diversos pontos da cidade, com apresentações de espetáculos, leituras dramáticas e 
exposição. 

• Sesc Dramaturgia: ação de iniciativa do Departamento Nacional para incentivo da 
produção cultural em artes realizadas na Sala de Cultura Martinha Cruz, as ações se 
pautaram no dia 11 de setembro, da apresentação de três leituras dramáticas: “Potestade”, de 
Eduardo Pavlosky; “Mi Muñequita”, de Gabriel Calderón; e “E o medo enorme de morrer 
longe de ti”, de Marcelo Bertuccio. Dia 12, foi apresentado o texto “Luiza se choca contra 
sua casa”, de Ariel Farace.  
 

 SESC DEODORO 
 

•  Exposições (Artes Visuais): 

− “Dos dias em que a ausência marca”:  do artista Dinho Araújo, realizada de 11 de 
fevereiro a 20 de março na Galeria do Sesc, composta por fotos, objetos e vídeo que 
retrataram um olhar crítico e poético da memória patrimonial de São Luís.  

− “Tempo”: realizada de 27 a 24 de abril, na Galeria do Sesc, com pinturas e instalações 
do artista Márcio Marques, propondo um discurso sobre a temporalidade e o que é o ser e 
a propriedade do tempo, com base no pensamento do filósofo Heráclito de Éfeso e do 
existencialismo de Martin Heidegger.  

− Exposição Abstraturbano: realização que proporcionou a apreciação das obras do 
artista João Cosme, com 17 fotografias em preto e branco que evidenciam as linhas, 
texturas e formas geométricas da paisagem urbana.  

−  “Azul Pedra Mar”: obras da artista Jane Maciel, na Galeria de Arte do Sesc, composta 
por videoarte e fotografias. 

−  “Tecer de Varandas: Memória e Contemporaneidade”: A exposição expôs 18 
pinturas e 4 aquarelas da artista Susana Pinheiro, compostas a partir de influências 
afetivas que dialogam com o conceito da destruição abordado pelo escritor alemão 
Simmel em seu texto, A ruína.  

− “Desalinhada”: Integrou a programação do projeto Sesc Amazônia das Artes e propôs 
reflexões sobre a condição de estar amarrado ao mundo real ou ao mundo imaginário 
que existe em nossas cabeças, um contraponto entre estar solto ou amarrado dentro de 
um mundo livre condenado por sensores de liberdade. As obras da artista Bayá/PI, 
ficaram em exposição na Galeria de Artes de 12 de agosto a 2 de setembro. 

−  “Imagens descartáveis (ou um diálogo com o erro)”: Exposição dos artistas Layo 
Bilhão e Carolina Libério, realizada de 16 de setembro até 30 de outubro, na Galeria de 
Arte do Sesc. A mostra buscou refletir sobre os padrões estéticos da fotografia, assim 
como o elevado número de arquivos gerados diariamente e sem nenhuma utilidade.  

−  “Projeto Mãos à Obra – outros Sentidos:  da artista visual e tátil Graça Soares, na 
Galeria de Arte do Sesc, iniciada dia 12 de novembro, composta por 21 peças táteis e 
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olfativas. Em dezembro, foram realizadas oficinas e palestras dialogando com a 
exposição, para diversas instituições, como Escola de Cegos do Maranhão, Casa de 
Apoio Criança Feliz e demais escolas. 

−  “Um Olhar de Passagem”: atividade realizada de 23 a 27 de novembro, no Centro de 
Ensino Governador Edison Lobão (CEGEL), de autoria dos artistas Dinho Araújo e 
Deca Barros. 

− Exposição “Imagens descartáveis (ou um diálogo com o erro)”: Exposição dos artistas 
Layo Bulhão e Carolina Libério, na Galeria de Arte do Sesc.  

• Exposições Itinerantes: 

− Exposição “Um Olhar de Passagem”: esta exposição aconteceu em dois momentos, de 
12 a 21 de agosto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IFMA) e de 24 a 31, do mesmo mês, no Centro de Ensino Governador Edison Lobão 
(CEGEL). A exposição contou com 10 banners dos artistas Dinho Araújo e Deca 
Barros, configurando-se como uma intervenção fotográfica que retrata o universo do 
graffiti em meio à paisagem urbana de São Luís, dialogando com a proposta 
contemporânea de pensar a arte urbana no cotidiano. 

− Abstrarturbano:  do artista maranhense João Cosme, realizada na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, na Praça Maria Aragão.  

• Sesc Estação Literária:  
− Lançamento do Livro “Poesias para a Vida”: realizado no dia 7 de julho, no espaço 

Galeria de Arte, juntamente com o Projeto Arte Prata. Obra de Severina Maria de 
Barros Melo, também conhecida como dona Nina, integrante da atividade Trabalho 
Social com Idosos do Sesc. 

− Lançamento do Livro “Amores Eternos”, do autor ludovicense Cleyton Almada, 
realizado na Galeria de Artes, em 20 fevereiro. O livro é composto por poesias que 
revelam seus amores eternos: a poesia idealizada, romântica e apaixonada. 

• Projeto Sesc Amazônia das Artes 2015: a oitava edição do Sesc Amazônia das Artes 
objetivou a circulação de produtos artísticos nas linguagens Artes Visuais, Cinema, Dança, 
Música, Teatro e Literatura, proporcionando a integração entre artistas e o público  dos 
estados que compõe a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Piauí  como convidado. De 11 de agosto a 
3 de setembro, 26 produções artísticas entre espetáculos de dança, teatro e música, 
exposições literárias e de artes visuais e exibição de curtas metragens apresentaram a 
diversidade cultural da região da Amazônia Legal pela capital maranhense.  

• Feira do Livro de São Luís (FeliS): realizada no período de 2 a 11 de outubro, a FeliS 
teve como tema “Cidade livre, cidade do livro”, sendo  o Sesc  correalizador com a 
Prefeitura Municipal de São Luís. 

• Mostra de Cinema “Sombras que Assombram – O Expressionismo do Cinema 
Alemão”: Mostra realizada no Cine Praia Grande com três sessões diárias, ocasião em que 
reuniu os melhores filmes do expressionismo alemão, obras clássicas dos mais influentes 
diretores do movimento artístico no cinema. 
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 PROJETOS COMUNS ÀS UU.OO 
 

• Projeto CineSesc: com base em uma curadoria voltada para a estimulação de apreciação de 
filmes educativos e de entretenimento, esta ação contribuiu para a ampliação do olhar e 
discurso crítico relacionado aos filmes. No período foram realizadas 285 exibições que 
atenderam 20 escolas em São Luís e Caxias (Sesc Deodoro, Sesc Turismo, Sesc Caxias e 

Sesc Itapecuru). A ação inclui ainda produções dos artistas locais para apreciação da 
clientela.  

• Sonora Brasil 2015: Projeto do Departamento Nacional, que objetiva valorizar as músicas 
que enfocam a música de raiz, bem como os cantos de ofícios do Brasil, cuja metodologia é 
o incentivo aos diversos gêneros de diferentes grupos artísticos, por meio da circulação 
nacional que favorece o intercâmbio e à difusão dessa linguagem artística no Brasil. Neste 
ano o Projeto aconteceu em Caxias e São Luís e teve como tema Sonoros Ofícios – Cantos 
de Trabalho, com apresentações dos grupos “Cantadeiras do Sisal”, “Aboiadores de 
Valente”, “Grupo Ilumiara”, “Quebradeiras de Coco Babaçu” e as “Destiladeiras de Fumo”. 
(Sesc Turismo e Sesc Caxias). Destaca-se a participação do grupo maranhense as 
Quebradeiras de Coco Babaçu no referido projeto. 

• Balaio de Sotaques: projeto realizado em São Luís, Caxias e Itapecuru por meio de vasta 
programação cultural, com apresentações de danças folclóricas locais e regionais que 
objetivaram valorizar e fortalecer a cultura popular local. Em São Luís a programação 
aconteceu nas unidades operacionais Sesc Deodoro e Sesc Turismo enquanto que em Caxias 
foi no Largo de Santo Antonio, 2º Batalhão de Polícia Militar, Unidade Integrada Municipal 
Catarina de Labouré, Centro de Ensino Cristovão Colombo e Escola Comunitária Tia Edna. 
Em Itapecuru, destaque para a participação dos alunos do Projeto Habilidades de Estudo 
com a Quadrilha Bonecos de Pano, e ainda dos alunos do EJA com o Forró de São João. 
(Sesc Deodoro, Sesc Turismo, Sesc Caxias e Sesc Itapecuru)   

• Palco Giratório: projeto do Departamento Nacional que integra a Rede Sesc de Intercâmbio 
de Difusão das Artes com a finalidade de promover a circulação de espetáculos em diversos 
espaços. Nesse contexto, realizaram-se as seguintes ações: 

− Espetáculo de Dança “Proibido Elefantes”: espetáculo apresentado pela Companhia 
Giradança, do Rio Grande do Norte, no Teatro Alcione Nazareth. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo de Dança Flores: resultado de uma pesquisa sobre as culturas tradicionais, da 
arte oriental ikebana, além da contribuição poética de Fernando Abreu e das expressões 
populares maranhenses, o espetáculo Flores foi encenado pelo Grupo Teatrodança. (Sesc 

Deodoro) 

− Espetáculo Teatral “Antes da Chuva”: espetáculo apresentado no Teatro João do Vale, 
tendo o amor e a espera como temas que entrelaçam a trama. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “O lançador de foguetes”: atividade realizada pelo grupo Teatro de Pernas Pro 
Ar, do Rio Grande do Sul, na Praça do Phanteon, Centro de São Luís. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “Mira, Extraordinárias Diferenças, Sutis Igualdades”: Também realizado pelo 
grupo Teatro de Pernas Pro Ar, do Rio Grande do Sul, no Largo da Igreja do Carmo. 
(Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “Boi de Piranha”: espetáculo produzido pela Cia. Boi de Piranha de Artes, de 
Rondônia, que foi apresentado no Teatro Alcione Nazareth. (Sesc Deodoro) 
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− Espetáculo “Vigor Mortis Jukebox Vol. I”: também encenado no Teatro Alcione 
Nazareth, o espetáculo foi apresentado dia 25 de outubro, numa produção da Cia. Vigor 
Mortis, do Paraná. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “As três irmãs”: produzido pela Traço Cia de Teatro, de Santa Catarina, o 
espetáculo abordou o clássico texto do dramaturgo russo Anton TchéKhov. (Sesc 

Deodoro) 

− Espetáculo “Estardalhaço”: apresentado na praça do Phanteon, o espetáculo também 
produzido pela Traço Cia de Teatro, de Santa Catarina, reinventou o clássico Romeu e 
Julieta, de Willian Shakespeare, com truques, brincadeiras, número cômicos e jogos de 
improviso. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “Antes da chuva”, da Cia Cortejo, do Rio de Janeiro. (Sec Caxias) 

• Sesc Pauta das Artes:  apresentações artísticas  nas linguagens de música,  teatro e  dança, 
proporcionando ao público de São Luís e Caxias, com produções artísticas diversificadas e 
selecionadas, a exemplo: 

− Apresentação da Cia. Street Masters de Dança: como parte da programação do 1º Festival 
de Talentos, a Cia. Street Masters de Dança apresentou a coreografia “T-Shirt”, no 
Instituto Federal do Maranhão (IFMA). Houve apresentação também na Escola 
Comunitária do bairro Estiva. O grupo se apresentou ainda na Praça Phanteon, 
abrilhantando o evento “70 anos da conquista de Monte Castelo”, realizado pelo 24º 
Batalhão de Infantaria Leve (24º BIL). Também participou da homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, na área de vivência do Sesc Deodoro. (Sesc Deodoro) 

− Queimação de Palhinha: ação realizada na área de vivência do Sesc Deodoro, a 
Queimação de Palhinhas, do grupo Pastor Menino Jesus, desenvolveu-se em parceria 
com a atividade Trabalho com Grupos. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “Pai e Filho”: da Pequena Companhia de Teatro, do Maranhão, o espetáculo é 
baseado na obra Carta ao Pai, de Franz Kafka. (Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “A peleja de Casemiro Coco em lendas e emaranhados”: Sob a produção do 
Laborarte/MA, o espetáculo foi realizado no Parque da Festa da Juçara, no Maracanã. 
(Sesc Deodoro) 

− Espetáculo “Pigmalião”: Realizado no auditório da Escola Liceu Maranhense, o 
espetáculo é uma produção do Grupo de Pesquisa Teatral Cena Aberta, do Maranhão, 
inspirado na obra de Jean-Jacques Rousseau. (Sesc Deodoro) 

− Curta Teatro, visou promover apresentações teatrais de cenas curtas em escolas da rede 
municipal de ensino, buscando incentivar a produção teatral e a descentralização da 
linguagem do teatro, com apresentações, no Centro de Ensino Santos Dumont, no 
Memorial da Balaiada e na Unidade Escolar Municipal José Belmiro de Paiva. (Sesc 

Caxias) 
• Sesc Circulando Cultura: ação de interiorização das ações culturais que contempla 

diversas linguagens artísticas e percorre municípios onde o Sesc não está com unidades 
fixas. Neste exercício o projeto abrangeu 7 municípios, sendo eles: Icatú, Vargem Grande, 
Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto, Anapurus, Brejo, Chapadinha  
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Ação 008 – Atividade Desenvolvimento Artístico e Cultural  

 

Quadro 18 - Dados Gerais da Ação Desenvolvimento Artístico e Cultural 

FINALIDADE 

Contribuir para a formação e o aprendizado de conhecimentos, informações e 
técnicas próprias à criação artística e a qualificação dos produtores e consumidores 
culturais visando a uma melhor compreensão da produção nas modalidades de 
cinema, música, literatura, teatro, dança, artes visuais e artesanato. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de oficinas, palestras, seminários, mesas redondas e 
cursos. 

 
Esta atividade é voltada para formação e o aprendizado de técnicas de criação artística e 

a qualificação e transformação dos produtores e consumidores culturais. Com foco no aprendizado 
as ações visam proporcionar uma melhor compreensão por parte dos apreciadores das produções de 
cinema, dança, música, teatro, artes plásticas e artesanato.  

Deste modo, o  Regional proporcionou aos seus clientes e comunidade em geral, ações 
formativas por meio das realizações de cursos, oficinas e palestras nas modalidades, música, teatro, 
dança e artes plásticas.  Em 2015, foram realizadas 1.634 inscrições nos cursos, oficinas e 
workshops. As aulas nesses eventos formativos de desenvolvimento artístico-cultural totalizaram 
86.806 atendimentos.  

  
Principais Ações/Projetos 

 
 SESC TURISMO 
 
− Sesc Musicar: Iniciação musical, por meio dos cursos de Clarinete, Canto Coral, Violão, 

Cavaquinho, Percussão, Flauta Doce, Flauta Transversal e Violino com aulas ministradas 
nos bairros da Divinéia e Maiobão. O projeto tem como objetivo a inclusão social de jovens 
e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social. 

− Sesc Orquestrando a Vida: cursos de formação musical realizados no bairro Alemanha 
com Clarinete, Saxofone, Trompa, Trompete, Trombone, Tuba e Percussão. Em agosto, a 
orquestra deste projeto se apresentou na cerimônia de abertura das Olimpíadas Sesc 2015.   
 

 SESC CAXIAS 
 
− Curso de Teatro: no mês de abril foram formadas duas turmas de teatro para adultos e uma 

para crianças, com ênfase para fragmentos de textos dos dramaturgos Jean-Baptiste 
Poquelin, mais conhecido como Moliere, e Arnaldo Jabour. No caso das crianças, foram 
adaptados textos de o Mágico de Oz e Os Três Porquinhos. Em setembro, as atividade 
tiveram continuidade com novas turmas. 

− Cursos de Dança: importante linguagem que desenvolve a criatividade e a percepção 
corporal, a dança fez parte das ações da unidade Sesc Caxias, atendendo as necessidades de 
sua clientela. Aos sábados, na sala de ginástica do Sesc Caxias, o ritmo foi forró 
universitário, com treinamentos de respiração, musicalidade e coreografias. 
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− Curso de Fotografia Artística: este curso teve o objetivo de despertar o gosto pela arte 
fotográfica, estimular o uso de tecnologias (máquina digital e/ou celular) para registrar 
imagens artísticas direcionando o olhar do público para a montagem da cenografia de 
espetáculo teatral. 

 
 SESC ITAPECURU 
 
− Curso de Vídeo: iniciação as técnica do trabalho com a produção de vídeos, 15 

participantes puderam ter uma acesso a uma nova forma de expressão da sua cultura, de suas 
necessidades e de seus anseios, o que contribui para a disseminação da cultura local.  

− Oficina de Arte: esta oficina utilizou como base o material “O Bauzinho do pintor” de 
Cândido Portinari para trabalhar com os alunos do Projeto Habilidade de Estudo a respeito 
das obras e biografia do referido artista.  

 
 SESC DEODORO 
 
− Curso de Iniciação Teatral I e II e para Idosos: durante a atividade foi discutido o teatro e 

seu papel, além de jogos de apresentação, integração e sensibilização.  

− Cursos sistemáticos de danças: iniciação em danças do tipo Street masters - que trabalhou 
os estilos do Hip Hop Dance, House, Popping, Ragga e Krupping – e para a comunidade, 
atendendo adolescentes e jovens que buscam aprender e aprimorar seus conhecimentos em 
danças urbanas. 

− Cursos de dança de salão: realização voltada para iniciantes, nível intermediário e idosos, 
abrangendo ritmos variados, como samba, bolero e forró.  

− Núcleo Experimental de Estudos sobre Cinema: encontro de debate sobre a linguagem 
cinematográfica, tendo como temática central “Cinema de animação”. A ação contribuiu 
para os alunos aprofundarem o conhecimento acerca desse segmento da sétima arte. 
Também ocorreram estudos e pesquisas em torno do autor Martins Pena, propiciando aos 
participantes descobrir as principais características e peculiaridades desse grande nome do 
teatro brasileiro. 

• Encontro de Orientação Contínua – Estudo do Acervo: realizada na Galeia de Arte, a 
atividade reuniu os voluntários do Projeto Arte Prata com a finalidade de proporcionar-lhes 
conhecimento acerca do processo criativo da artista Jane Maciel. 

• Ação Complementar – Monitoria Cultural: o workshop proporcionou aos voluntários o 
resgate das técnicas básicas de mediação e leituras de textos relacionados ao conteúdo, como 
proposta de exercício das terminologias adequadas à monitoria cultural. 

• Máscara em Gesso: curso atendeu jovens da comunidade, no Sesc Deodoro, ministrado em  
três etapas: teórica,  prática corporal e prática da confecção da máscara. 

• Workshop “O Expressionismo no Cinema Alemão” – Mostra Sombras que 
Assombram: ação formativa sobre o surgimento do expressionismo na Alemanha, sua 
relevância social, política, histórica e cultural para a época, bem como sua influência na 
linguagem cinematográfica no contexto atual.  

• Núcleo de Artes Visuais:  

− Arte-Educação Oitocentista Maranhense: realizada em 16 de julho no Centro de 
Criatividade Odylo Costa Filho por meio de aula expositiva e recursos audiovisuais sobre o 
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surgimento, na década de 80, do ensino formal da Arte no Maranhão. O professor João 
Carlos Pimentel Cantanhede explicou as formas de ensino, detalhando como as disciplinas 
eram ministradas, tendo como apoio os jornais originais da época. 

− Montagem de Exposições e Tratamento de Acervo:  roda de conversa  realizada na sala 
de reunião, Sesc Administração, em 6 de julho com os alunos do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a Docência da UFMA.  

− Workshop “Quem tem Medo de Arte Contemporânea”:  realizado no Instituto Federal 
de Educação Tecnológica do Maranhão - IFMA, campus Monte Castelo, com o objetivo de 
promover de difundir a arte contemporânea, com abordagens das artes visuais da arte 
moderna às produções categorizadas como criações de arte contemporânea. 

− Palestra “Intervenção: contra-narrativas no espaço público urbano”: abordou o tema 
da intervenção urbana pautado em processos de criação colaborativos entre os 
participantes; ministrada pelo artista Dinho Araújo em 26 de fevereiro na Galeria de Arte 
do Sesc. O palestrante apontou características próprias das intervenções artísticas, 
buscando estimular uma reflexão crítica sobre a cidade e seus transeuntes por meio da 
construção de contra-narrativas sobre a cultura e o cotidiano local. 

−  “Imagens Descartáveis”: estudo sistematizado da exposição com a participação de 
alunos do curso de Artes Visuais do Ifma e público espontâneo, realizado de 23 a 26 de 
outubro.   

− Diálogo Mediado: conversa com a arte educadora Graça Soares na Galeria de Arte, com 
alunos do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Dia 25 
de novembro. 

• Projeto Arte Prata: ação formativa à terceira idade que objetiva a capacitação de monitores 
culturais que atuarão em espaços culturais utilizando a metodologia teórico-prática. 

− Visita Orientadas: realizada em equipamentos culturais como museus, galerias, teatros, 
entre outros, com ênfase às exposições sistemáticas da Galeria de Artes com vistas a 
preparação prévia das monitorias. As visitas foram mediadas por facilitadores 
proporcionando a aprendizagem aos voluntariados do projeto Arte Prata momentos de 
diálogos entre as temáticas expostas e as artes visuais relacionadas com o cotidiano.    

− Curso – Histórias Reveladas: técnicas de fotografia para idosos participantes do Projeto 
Arte Prata.   

− Arquitetura Maranhense no Início do Século XX: ministrada pelo professor João Carlos 
Pimentel, a palestra teve a proposta de proporcionar a integração dos voluntários do 
Projeto ArtePrata. A atividade também foi levada a professores, estudantes e artistas. 

• Arte Educação: construção de recursos didáticos em Artes Visuais: curso ministrado pela 
arte educadora Samia Rafaella Viana, o curso reuniu alunos da UEB Thomaz de Aquino 
Andrade. 

• Ação Complementar – Palestra “A temática mulher na produção escultórica de 
Marlene”: Atividade que aconteceu dia 26 de novembro com grupo de voluntários do Arte 
Prata. 

• Diálogos com Literatura “Leitura no Cotidiano”: roda de conversa com alunos do ensino 
médio da UEB Cidade São José de Ribamar, como parte da Semana da Cultura e na Escola 
Orlando Araújo, com os pais dos alunos do Projeto Musicar, objetivando incentivar nesse 
público o gosto pela leitura. 
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3.4.6 Programa 004 – Lazer 

 

Quadro 19 - Dados Gerais do Programa Lazer 

TIPO DE PROGRAMA Finalístico 

OBJETIVO GERAL 
Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de 
ações lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o 
aproveitamento do tempo livre. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar durante o tempo livre das obrigações pessoais e 
profissionais a recuperação física, mental e espiritual, bem 
como a aquisição de conhecimentos complementares e o 
desenvolvimento de qualidades individuais. 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Taxa de Crescimento dos Atendimentos, Percentual de 
Execução Orçamentária e Percentual de Realização dos 
Atendimentos Previstos. 

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral 

 

Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos 

Atendimentos realizados no programa em 2014 687.632 

Atendimentos previstos no programa em 2015 732.047 

Atendimentos realizados no programa em 2015 765.568 

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 11,33 % 

 
 

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 5.071.000,00 

Despesas totais realizadas no programa 5.019.979,96 

Percentual de execução das despesas 98,99 

 
Informações sobre os resultados alcançados: 
 
Indicador (Unidade de Medida):  

• Taxa de Crescimento dos Atendimentos - TCA 
• Percentual de Execução Orçamentária – PEO 

 
Fórmula de Cálculo do Índice:  

• TCA = [total de atendimento realizado no ano*100/ total de atendimentos realizados no ano 
anterior] – 100. 

• PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado]*100 
 

Análise do Resultado Alcançado: O Programa Lazer em 2015 teve uma execução física de 
765.568 atendimentos, evidenciando um crescimento de 11,33% em relação ao exercício de 2014. 
Os recursos financeiros investidos foram R$ 5.019.979,96 (cinco milhões e dezenove mil, 
novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) representando uma eficácia de 98,99% 
da previsão, alcançando conceito Eficaz/Muito Bom. Ressalta-se o apoio financeiro do 
Departamento Nacional do Sesc por meio do Fundo de Sustentação de Programas Prioritários - 
FUNPRI – destinado a Atividade Turismo Social, modalidade hospedagem na ordem de R$ 
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399.479,00 para subsídio desse serviço aos beneficiários. Dessa forma, o total de investimentos foi 
R$ 5.419.458,96 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais 
e noventa e seis centavos), montante relevante para a qualificação dos serviços ofertados nessa 
modalidade com acessibilidade à clientela do Sesc no Maranhão. 
 
Análise crítica: O Programa Lazer fundamentado nas Diretrizes para o Quinquênio, “Enfatizar os 
Programas Cultura e Lazer” e “Intensificar as ações de Turismo Social” desenvolveu suas ações 
focadas no alcance da missão institucional. Nessa perspectiva destacam-se as seguintes ações: 
Olimpíadas Sesc, Copa Sesc, Projeto Circuito Sesc Verão de Esportes, entre outros. No Turismo 
Social, com a implantação da Rede Estadual de Turismo Social, a programação enfatizou o 
beneficiário de menor renda por meio da intensificação das viagens dentro do estado, o que 
contribuiu para maior participação da clientela local. Ressalta-se que a crise econômica que assola o 
país comprometeu a meta da modalidade hospedagem em razão de maior índice de cancelamentos 
de reservas de grupos de outros estados. 
 
Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Lazer Realizadas 
 

Tabela 23- Execução Física das Atividades do Programa Lazer 

Execução Física das Atividades do Programa Lazer 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Desenvolvimento Físico-Esportivo 411.723 405.905 98,59 

Recreação 288.298 330.903 114,78 

Turismo Social 32.026 28.760 89,80 

TOTAL GERAL 732.047 765.568 104,58 

 

Tabela 24 - Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer 

Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer 

Atividades Previsto Realizado Realização % 

Desenvolvimento Físico-Esportivo 2.178.435,00 2.163.957,45           99,34  

Recreação 776.780,00 764.011,39           98,36  

Turismo Social 1.828.975,00 1.820.746,39           99,55  

Implantação e Ampliação de Unidades 
Operacionais 

60.000,00  47.533,52 79,22 

Serviços Gerais 115.840,00 115.679,59           99,86  

Experimentação de Projetos Pilotos 450,00                -  

Coordenação e Supervisão 110.520,00 108.051,62           97,77  

TOTAL GERAL 5.071.000,00 5.019.979,96 98,99 

 
Análise crítica 

As Atividades do Programa Lazer foram executadas, em conformidade com o 
planejamento do exercício o que se verifica pelos resultados nas metas físicas e financeiras, cujos 
percentuais ratificam a meta projetada. No entanto, a Atividade Turismo Social ficou com uma 
eficácia de 89,80%, essa variação a menor ocorreu no segundo semestre com a alta da infração e a 
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retração econômica que ocasionou o cancelamento de reservas de grupos de comerciários no hotel 
Sesc Olho D´Água e motivou o déficit de atendimentos.  Referente à execução orçamentária foi 
alcançada a eficácia de 98,99% obtendo um conceito Eficaz/Muito Bom. 

Releva-se que se observou alta demanda de beneficiários para as atividades de Lazer, 
em especial na Recreação e Desenvolvimento Físico-Esportivo. Cumpre destacar a gratuidade nos 
cursos de iniciação esportiva observando o Acordo assinado entre o Sesc e o Governo Federal o que 
tem favorecendo o atendimento 570 alunos inscritos nas unidades Sesc Deodoro, Sesc Turismo e 
Sesc Comunidade, nos municípios de São Luís e Raposa. 
 
Principais Ações do Programa Lazer 
 

Foi-se o tempo em que a clássica percepção de lazer se remetia apenas ao tempo 
de folga,  passatempo, ócio, distração ou entretenimento. Para o Sesc, o lazer para além disso, se 
contextualiza à cultura, ao conhecimento, recreação, ou seja, a se estar de bem com a vida.  

Assim, é que, o programa Lazer do Sesc desenvolve atividades nas áreas de Recreação, 
Desenvolvimento Físico-Esportivo, Turismo Social e Hospedagem. 

Neste exercício, foram realizados 765.568 atendimentos, que corresponderam a 
104,58% da meta projetada, alcançando o conceito Eficaz/ Muito Bom. 
 
 Ação 009 – Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo 
 

Quadro 20 - Dados Gerais da Ação Desenvolvimento Físico-Esportivo 

FINALIDADE 

Realizar ações destinadas ao desenvolvimento físico-esportivo da clientela 
comerciária, através das modalidades de ginástica e desportos, cursos, competições, 
treinos sistemáticos e serviços complementares de saunas e duchas, proporcionando 
assim melhores condições físicas e mentais dos vários públicos que atende. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de exercícios sistemáticos de ginástica, desporto em geral 
com caráter de cursos, competições e treinos sistemáticos com orientação e 
realizações complementares de sauna, duchas e massagens. 

 
Esta atividade consiste em ações que incentivam a prática esportiva, visando o bem 

estar e melhoria na qualidade de vida da clientela. As modalidades desenvolvidas neste Regional 
são ginástica e desporto em geral, que são oferecidas nas unidades do Sesc na capital e interior, 
exceto Sesc Saúde.  

A meta física resultou em 405.905 atendimentos (98,59%) nas realizações de exercícios 
sistemáticos de ginástica, desportos em geral e competições esportivas. 

 
 SESC DEODORO  

 
• Projeto Sesc Comunidade: projeto do Departamento Nacional do Sesc que tem como 

objetivo proporcionar o acesso à clientela de menor renda, as ações de recreação e lazer, 
por meio da disponibilização de equipamento de lazer. No Maranhão a quadra 
poliesportiva do projeto, encontra-se instalada no município da Raposa. Em 
Desenvolvimento Físico-Esportivo, o Sesc em observância ao Acordo assinado com o 
Governo Federal oferece gratuidade nos cursos de iniciação de desportos em geral com 
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ênfase para as modalidades futsal, basquete, voleibol, handebol e esporte 
coletivo/educação psicomotora. Assim, por meio do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) são atendidos 196 alunos. 

• XVII Copa João Dault de Karate: evento competitivo realizado no Ginásio Charles 
Moritz (Sesc Deodoro), que objetivou a valorização e difusão da modalidade karatê. 

• XX Taça Sesc Infantil de TaekwonDo: evento competitivo realizado no Ginásio 
Charles Moritz (Sesc Deodoro), com participação dos alunos das turmas sistemáticas do 
Sesc, bem como outros atletas, inclusive de outros municípios do estado. A competição 
reuniu delegações do interior do estado para demonstração de técnicas de luta e 
combates, objetivando valorizar a modalidade para incentivo à prática esportiva com 
vistas à qualidade de vida. 

• Dia Mundial da Atividade Física e Saúde: apresentações de karatê e taekwondo no 
Parque do Bom Menino e Terminal de Integração da Praia Grande.  

• Festival de Esporte Coletivo: ações de práticas esportivas realizadas no Ginásio Charles 
Moritz com alunos das turmas sistemáticas de esporte e escolas convidadas. 

• Projeto Circuito Sesc Verão de Esportes: circuito realizado nos dias 12 e 19 de julho 
na orla de São Luís (Av. Litorânea), por meio de torneios de beach soccer, vôlei, 
handebol, basquete de praia, bem como cursos de esportes radicais  a exemplo: stand up, 
caiaque, slackline, surf, tirolesa e rapel.  

• Semana Move Brasil: a Campanha Move Brasil é uma parceria do Sesc Nacional e o 
com o Sesc São Paulo. No Maranhão, as ações foram realizados por meio da Unidade 
Sesc Deodoro, com aulão de ginástica dia 23 de setembro e de artes marciais dia 25 de 
setembro, totalizando 500 atendimentos.   

• XXV Copa Sesc: ação de torneios nas modalidades de futsal e futebol, de 9 a 30 de 
novembro que favoreceram a competição saudável e a interação social dos participantes. 

• Copa Sesc de Karatê: Atividade que aconteceu dia 21 de novembro, com a participação 
de equipes da capital e interior do Maranhão e convidados do Pará e Piauí.  

• Aulão de Zumba: Aulão de Zumba aconteceu dia 18 de dezembro, na área de vivência 
do Sesc Deodoro. 

 
 SESC ITAPECURU 

 
• 1º Festival Sesc de Futebol Soçaite: torneio de futebol soçaite, nas categorias sub-13 e 

sub-15 masculino, realizado no campo de futebol da unidade Sesc Itapecuru. Este evento 
esportivo envolveu 120 atletas, entre crianças e adolescentes, divididos em 12 equipes.  

• 9ª Copa Sesc: evento esportivo voltado para a modalidade de futsal, envolvendo 168 
atletas. Foram 32 partidas que geraram 720 atendimentos.  
 

 SESC TURISMO  
 

• Turmas de iniciação esportiva: Turmas integrantes do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG), em Acordo do Sesc com o Governo Federal para aplicação de 
recursos e ampliação da oferta de aulas de voleibol, futsal e natação à clientela de menor 
renda.  
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• 1º Torneio Sesc de Basquete: ação realizada de 19 de novembro a 7 de dezembro, que 
teve como foco o incentivo à pratica de esportes, nesse caso o basquetebol. 
 

 SESC CAXIAS  
 

• Turmas sistemáticas de musculação e ginástica (aeróbica, aero jump e idosos).  

• Copa Sesc: competição na modalidade de futsal realizada de 3 a 30 de novembro. 
 

 PROJETOS COMUNS ÀS UU.OO 
 

• Olímpiadas Sesc: Em São Luís o evento que reuniu 159 equipes e 4.000 alunos nas 
disputas em oito modalidades: 64 equipes no futsal masculino (sub-13 e sub-15), 8 no 
basquete (masculino e feminino), 31 equipes na modalidade vôlei (masculino e 
feminino), 21 no handebol (masculino e feminino), natação com 3 equipes, 8 grupos na 
modalidade capoeira, 14 no tae kwon do e 10 na modalidade karate, sendo nas duas 
últimas com participações de atletas dos municípios de Buriticupu, Miranda do Norte, 
Imperatriz, Santa Inês, Pinheiro, Presidente Vargas, São Mateus e Presidente Dutra. Em 
outubro, houve torneios de handebol, vôlei, Taekwondo, natação e basquete. Com 
abertura em 21 de agosto, o projeto também aconteceu no município de Caxias no ginásio 
Governador João Castelo contando com a participação das escolas: Duque de Caxias, 
Aloízio de Azevedo, Clóves Vidigal, Thales Ribeiro, Rui Frazão, Debora Pereira, 
Antenor Viana e Inácio Passarinho. As competições aconteceram nas modalidades: 
voleibol, futsal, natação e handebol. (Sesc Caxias e Sesc Deodoro) 
 

Ação 010 – Atividade Recreação  

 

Quadro 21 - Dados Gerais da Ação Recreação 

FINALIDADE Promover entretenimento da clientela, através de práticas lúdicas e informais, 
nas Unidades Operacionais e em espaços comunitários. 

DESCRIÇÃO 

Compreende as realizações de recreação esportiva, jogos de salão, manhãs, 
tardes e noites de recreio, banhos de piscina, reuniões dançantes, assistência a 
TV, serestas, sessões de vídeos, festas de confraternização e assistência a 
eventos de caráter competitivo. 

 

As ações desta atividade consistem em promover entretenimento, integração e 
satisfação pessoal da clientela do Sesc, bem como do público em geral, haja vista que alguns 
projetos são oferecidos na comunidade.  Compreende as realizações mais frequentes de recreação 
esportiva, jogos de salão, manhãs, tardes e noites de recreio, banhos de piscina, reuniões dançantes, 
serestas, sessões de vídeo, festas de confraternização e assistência a eventos esportivos de caráter 
competitivo. 

Nesse contexto, as ações e projetos realizados com essa finalidade geraram 330.903 
atendimentos (114,78% da meta prevista). Seguem os destaques do exercício em tela.  
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 SESC DEODORO 
 
• Festival de Anime: teve a participação expressiva da clientela beneficiária. O evento foi 

composto por uma ampla programação de caráter recreativo e cultural tais como: concurso 
de cosplay, disputas de games, exibição de animes, concursos de karaokê e caricaturas.  

• Estação Recreativa: ação recreativa e temática alusiva as datas sociais comemorativas foi 
realizada mensalmente ofertando aos beneficiários na área de vivência  torneios de jogos de 
salão, bingos recreativos, apresentação de shows de “stand up” e musical. 

• Seresta da Terceira Idade: com animação da dupla Andreia Alves e Márcio Cantor, a 
seresta possibilitou ao público da terceira idade reviver grandes momentos com muita 
animação e alegria. Dia 29 de outubro, a atividade teve a participação do cantor Márcio 
Guimarães e Banda. Já no dia 26 de novembro, a atração foi a cantora Simone Mouzzy e 
banda. 

• Gincana Solidária Sesc & Liceu: com o objetivo de proporcionar entretenimento cultural e 
incentivo à solidariedade a “Gincana Solidária” aconteceu em parceria com o Centro de 
Ensino Liceu Maranhense contando com jogos e brincadeiras que resultaram na arrecadação 
de 7 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram doados ao programa Mesa Brasil 
Sesc. 

• Passeio Ciclístico 2015: a décima sétima edição do passeio ciclístico aconteceu 30 de 
agosto e contou com a parceria do 24º Batalhão de Infantaria Leve – 24º BIL 
proporcionando a participação de 1.500 pessoas. Essa ação promove a interação social e 
fomenta a prática saudável de atividades físicas.  

• Happy Hour Som do Barzinho: evento musical realizado dia 18 de setembro, que teve 
como finalidade entreter o comerciário durante o almoço no Restaurante. Esta ação também 
foi realizada dia 23 de outubro. Dia 18 de dezembro, o evento musical teve a participação do 
cantor e compositor Mano Borges. 

• Concurso “Sesc Beleza da Maturidade”: festa realizada dia 24 de setembro que elegeu a 
Rainha da Terceira Idade Sesc 2015, tendo sido eleita a idosa Maria de Lurdes Azevedo, 65 
anos. 

• Festas Dançante do Comerciário: evento realizado mensalmente para lazer e 
entretenimento com destaque para o dia 25 de setembro, das 19h às 22h, na área de vivência 
do Sesc Deodoro, com animação musical da banda Mix Brasil. A atividade aconteceu 
novamente dia 29 de outubro, tendo como atração a dupla Andréia Alves e Márcio. 

• Seresta Idoso no Parque:  realizada no Parque do Bom Menino,  reuniu o público idoso do 
grupo de convivência do Sesc. 

• Projeto “Sesc vai, vai, vai começar a brincadeira”: atividade lúdica, educativa e cultural 
que teve o objetivo de promover lazer, cultura e sociabilidade entre crianças de diversas 
faixas etárias em comemoração ao Dia das Crianças. 

• Feijoada Dançante do Comerciário: Com animação musical do grupo de samba “Soul 
Samba”, a feijoada aconteceu dia 7 de novembro, na área de vivência do Sesc Deodoro. 

• Projeto “Ciclo Sesc Viver Mais a Cidade”: projeto do Departamento Nacional do Sesc 
que visa o incentivo a prática de atividades físicas aliada a ampliação do conhecimento 
cultural, tendo em vista o incentivo ao olhar sobre a cidade, sua história, cultura e seu povo. 
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O Regional realizou em duas etapas em São Luís e Rosário com participação de 
aproximadamente 1.300 participantes.  

• Festival Sesc de Calouros: realizado dia 4 de dezembro, tendo como grande vencedora a 
comerciária Deyciane Lima, que interpretou a canção “Veros Simples”, da banda 
Chimarrots. 
 

 SESC CAXIAS  
 
• Jogos de Salão: ação interativa e recreativa que acontece na área interna da unidade, contam 

com jogos de: tênis de mesa, sinuca, xadrez e dama tem a finalidade oferecer momento de 
descontração a sua clientela no intervalo da jornada de trabalho.   

• Encontro da Feliz Idade: esta ação tem como objetivo a integrar e socialização de novos 
participantes do grupo da terceira idade por meio da realização de atividades físicas como 
alongamento e aquecimento em dupla e ainda dinâmicas integrativas e motivacionais.   

• Homenagem ao Dia do Trabalho: em comemoração ao Dia do Trabalho a ação visou 
tornar mais agradável a hora do almoço dos comerciários. Na programação, música ao vivo 
e sorteio de brindes.  

• Arraial do Comerciário: em alusão ao Dia dos Namorados, essa atividade foi realizada 
em 27 de junho, abrangendo brincadeiras juninas e animação do grupo Forró Nordestino.  

• Arraial da Feliz Idade: evento realizado dia 6 de junho que teve entre outras atrações a 
apresentação da Quadrilha Meninas da Roça, formada pelo grupo de ginástica da terceira 
idade.  

• Feijoada do Comerciário: realização festiva para integração dos beneficiários que 
frequentam a Unidade. 

• DiverSesc: ação periódica de lazer e entretenimento na comunidade, aconteceu no bairro 
Campo Belém, em parceria com a escola Emília Costa, que levou jogos recreativos e 
esportivos para as crianças. Também atendeu o bairro Ponte e o bairro Tamarineiro, 
oferecendo às crianças dessas comunidades, jogos recreativos e esportivos.  

• Encontro da Feliz Idade: ação realizada com os integrantes da terceira idade a partir de 
jogos e brincadeiras recreativas propiciando a melhoria das habilidades motoras e cognitivas 
ao som de ritmos variados.   

• Torneio de xadrez: realizado em parceria com a Federação de Xadrez nos dias 24 e 25 de 
julho com o objetivo de mostrar para os jovens a prática do xadrez bem como difundir o 
esporte na cidade de Caxias. 

• Gincana Integrar e Agitar: evento realizado dias 27 e 28 de novembro, com a 
participação de 9 equipes, que desenvolveram jogos, brincadeiras ludo pedagógicas.  

 
 

 SESC ITAPECURU 
 

• Recreação Esportiva: ação que oportuniza o acesso à prática esportiva por meio das 
modalidades vôlei, tênis de mesa e futebol soçaite ofertadas à comunidade de Itapecuru. 
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 ATIVIDADES COMUNS AS UU.OO 
 
• Sesc Folia: Sua Majestade, o Carnaval: evento alusivo às festividades carnavalescas, cuja 

programação do Sesc Deodoro contou com bloco de rua “Vai quem Quer”, Festival de 
Marchinhas, Vesperal infantil “Folia Mirim” com os alunos da Educação Infantil, Matinê 
Infantil “Mesa Folia” atendendo às crianças das instituições cadastradas ao Programa Mesa 
Brasil Sesc, Baile “Cabelos de Prata”, com o grupo da terceira idade, Baile Folia dos 
Comerciários. Em Caxias a programação contou com o Baile Encanto de Carnaval junto ao 
público infantil do Sesc Caxias, Baile Cabelos Cor de Prata com o público da terceira idade, 
Vesperal do Comerciário,  Bloco Vai quem Quer com cortejo nas  principais  rua da cidade e 
o Baile “Balão Mágico” encerrando a programação. No Sesc Turismo, a programação 
contou com a apresentação de Carol Cunha e Banda, cortejo com o bloco Afro Akomabu, 
brincadeiras recreativas carnavalescas, banda Soul Samba, desfile Infantil de Fantasias, 
Baile do Turismo Social (apresentações do Bloco Tradicionais Tropicais do Ritmo). Este 
projeto também se fez presente no município de Raposa, com o “Sesc Folia na 
Comunidade”, e levou aos moradores desse município diversão por meio da realização de 
cortejos, matinês, apresentações de banda de fanfarra, entre outros. (Sesc Deodoro, Sesc 
Caxias e Sesc Turismo) 

• Brincando nas Férias: em Itapecuru o projeto foi desenvolvido com crianças na faixa etária 
de 6 a 11 anos, durante as férias escolares para proporcionar ações de recreação com cunho-
educativo. Foram atendidas 183 crianças. Já em São Luís o projeto foi realizado pelo Sesc 
turismo no período de 20 a 25 de julho, destinado aos escolares em férias. E com a temática 
do circo, oportunizou aos inscritos momentos de diversão e entretenimento. Em Caxias o 
projeto proporcionou muita diversão e descontração para os dependentes de comerciários e 
comunidade, distribuídos em 5 grupos de acordo com a faixa etária entre 6 a 12 anos. 
 

Ação 011 – Atividade Turismo Social  
 

Quadro 22 - Dados Gerais da Ação Turismo Social 

FINALIDADE 
Proporcionar o descanso e o lazer da clientela, estimulando o conhecimento 
histórico, cultural e social dos pontos turísticos do estado e de outras Unidades da 
Federação. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de excursões, passeios, passeio local, traslado e 
diárias. 

 

Atividade realizada pelo Sesc no Maranhão para a promoção do bem estar do 
comerciários e seus dependentes  proporcionando diretamente o acesso ao lazer, descanso e à 
cultura, por meio das ações de turismo social.  

Nessa ação, excursões e passeios integram as atividades do turismo emissivo e 
receptivo, respectivamente, que aliados à modalidade hospedagem no Hotel Sesc Olho D’Água,  
compõem  o Turismo Social desenvolvido pela instituição. 
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Este ano, as ações do programa Lazer, nas modalidades de Turismo Social, resultaram 
em 28.760 atendimentos, correspondendo a 89,90% da meta estabelecida para o período. 

 

 Turismo Emissivo: No presente ano foram realizadas excursões, conforme descrição a seguir: 

Excursão Destino 
Número de 
excursões 

Excursão “Lençóis Maranhenses”  Barreirinhas/MA 12 excursões 

Excursão “Rio em Janeiro” Rio de Janeiro/RJ 1 excursão 

Excursão “Férias na Terra do Sol” Natal e Parnamirim/RN 1 excursão 

Excursão “Folia e alegria em Parnaíba” Parnaíba e Luís Correa/PI 1 excursão 

Excursão “Roteiro de Goiás” 
Goiânia, Caldas Novas, Trindade e 

Pirinópolis/GO 
1 excursão 

Excursão “Turismo Social apresenta São Luís” Caxias – São Luís 1 excursão 

Excursão “Lençóis Maranhenses e Atins” Barreirinhas e Atins/MA 1 excursão 

Passeio “Festejando o Divino” Alcântara/MA 2 passeios 

Excursão “Melhor do Delta das Américas” Tutóia/MA 2 excursão 

Excursão “Minas Histórica” 
Belo Horizonte, São João Del Rei, 

Tiradentes, Ouro Preto e 
Mariana/MG 

1 excursão 

Excursão “Santo Amaro” Santo Amaro/MA 1 excursão 

Excursão Fé no Círio de Nazaré Belém/PA 1 excursão 

Passeio Conhecendo as Maravilhas de Morros Morros/MA 2 passeios 

Excursão “Sempre Fortaleza” Fortaleza/CE 1 excursão 

Excursão Encanto das Chapadas das Mesas Carolina e Riachão/MA 1 excursão 

Excursão “Natal Luz em Gramado”  
Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento 
Gonçalves, Garibaldi, Gramado e 

Canela/RS 
1 excursão 

Passeio “São Luís Vista do Mar”  São Luís/MA 2 passeios 

 
 Turismo Receptivo: foram realizados passeios aos municípios de São José de Ribamar, Lagoa e 
Orla Marítima, Alcântara, Raposa e Centro Histórico de São Luís. 

 
 Hospedagem: esta modalidade é realizada no Hotel Sesc Olho D’Água, pertencente ao 
complexo Sesc Turismo, com disponibilização de 53 unidades habitacionais (apartamentos 
single, duplo e 2 suítes) para acomodação da clientela. O Hotel dispõe ainda de dois salões de 
eventos climatizados e equipados, restaurante, loja de souvenir, sala de leitura, internet, salão de 
jogos, academia de ginástica com instrutores especializados, piscina, sauna e estacionamento. O 
TripAdvisor, um dos maiores sites de viagens do mundo, elegeu o Hotel Sesc Olho D’Água 
como um dos 10 melhores da capital maranhense. A avaliação realizada pelos usuários no 
próprio site qualificou o Hotel Sesc Olho D’Água na nona posição entre 34 hotéis e pousadas 
de São Luís. Este serviço foi impactado pela crise econômica brasileira, pois se verificou 25% 
de cancelamentos das reservas de grupos de beneficiários de outros estados e menor procura do 
comerciário local o que resultou em déficit de atendimentos nesta modalidade. 

 



99 

 

3.4.8 Programa 005 – Assistência 

 

Quadro 23 - Dados Gerais do Programa Assistência 

TIPO DE PROGRAMA Finalístico 

OBJETIVO GERAL 
Contribuir para valorização do trabalhador e de sua família 
e para sua integração na comunidade, através de medida de 
auxilio indireto com caráter educativo e social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover a participação social e o exercício da cidadania 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Taxa de Crescimento dos Atendimentos Percentual de 
Execução Orçamentária 

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral 

 

Indicador – Taxa de Crescimento dos Atendimentos 

Atendimentos realizados no programa em 2014 9.246.100 

Atendimentos previstos no programa em 2015 9.287.571 

Atendimentos realizados no programa em 2015 9.910.838 

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 7,19% 

 

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 1.492.150,00 

Despesas totais realizadas no programa 1.453.146,95 

Percentual de execução das despesas 97,39 

 
Informações sobre os resultados alcançados: 

Indicador (Unidade de Medida):  

• Taxa de Crescimento dos Atendimentos – TCA 

• Percentual de Execução Orçamentária – PEO 

Fórmula de Cálculo do Índice:  

• TCA = [total de atendimento realizado no ano*100/ total de atendimentos realizados no ano 
anterior] – 100. 

• PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado]*100 

Análise do Resultado Alcançado: A produção social do Programa Assistência teve um 
crescimento de 7,19% quando comparada com o exercício 2014. Os recursos financeiros fixados no 
orçamento de despesa do Programa Assistência para o exercício de 2015 foram de R$ 1.492.150,00 
(um milhão quatrocentos e noventa e dois um mil cento e cinquenta reais) e realizou R$ 
1.453.146,95 (um milhão quatrocentos e cinquenta e três mil cento e quarenta e seis reais e noventa 
e cinco centavos). Ressalta-se que este Programa recebeu recursos na atividade Ação Comunitária 
destinado ao Programa Mesa Brasil Sesc na ordem de R$ 236.812,03 (duzentos trinta e seis mil 
oitocentos e doze reais e três centavos), perfazendo um volume de investimento total no Programa 
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de R$ 1.689.958,98 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e 
noventa e oito centavos). Esse valor traduz a responsabilidade socioambiental da Instituição na 
contribuição com o Governo Federal para a redução dos déficits sociais. 

Análise crítica: O Programa Assistência em observância a Diretriz para o Quinquênio 2011-2015, 
que preconizam a “Ação Modelar nos Programas Educação, Saúde e Assistência”, o Regional 
desenvolveu as atividades Trabalho com Grupos e Ação Comunitária, incluindo o Programa Mesa 
Brasil Sesc, por meio de ações sistemáticas e eventos que culminaram com uma eficácia de 
106,71%. Releva-se a importância do Trabalho Social com Idosos, ação de referência no estado, 
que apresenta crescimento na participação nas realizações ofertadas por meio dos grupos de 
interesses (Coral Sesc Vozes de Sabedoria, Banda Sesc Retratos e Canções e Grupo Sesc Percussiva 
Idade). Em Ação Comunitária, destaca-se o Projeto Adolescente Cidadão que contribuiu para o 
desenvolvimento sociocultural de adolescentes em situação de risco, fomentando o estudo e a 
inserção no mundo do trabalho. Outro projeto em destaque foi o Sesc Sustentabilidade, em Caxias, 
projeto de sensibilização para reutilização e correto descarte de produtos que agridem o meio 
ambiente. E por fim, o Mesa Brasil Sesc ampliou  o número de empresas doadoras aumentando o 
atendimento às instituições cadastradas no Programa.  

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Assistência Realizadas 
 

Tabela 25 - Execução Física das Atividades do Programa Assistência 

Execução Física das Atividades do Programa Assistência 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Trabalho com Grupos 42.855 40.041 93,43 

Ação Comunitária 9.244.716 9.870.797 106,77% 

Assistência Especializada - - - 

TOTAL GERAL 9.287.571 9.910.838 106,71 

 

Tabela 26 - Execução Física das Atividades do Programa Assistência 

Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência 

Atividades Previsto Realizado Realização % 

Trabalho com Grupos 440.590,00 425.651,17 96,61 

Ação Comunitária 584.390,00 569.042,77 97,37 

Implantação e Ampliação de Unidades 
Operacionais 

5.000,00 - - 

Serviços Gerais 259.930,00 257.169,16 98,94 

Coordenação e Supervisão 202.240,00 201.283,85 99,53 

TOTAL GERAL 1.492.150,00 1.453.146,95 97,39 

 
Análise crítica 
As metas físicas e financeiras alcançaram resultados dentro das metas projetadas com variações em 
conformidade com o desvio aceitável dessa oscilação. Desse modo, identificou-se que na Atividade 
Trabalho com Grupos a eficácia ficou em 93,43%, enquanto que Ação Comunitária teve um 
superávit de 6,77%. Destaca-se que nesta última se encontra o Programa Mesa Brasil Sesc, o qual 
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oferta o serviço de complementação de refeições e têm seus atendimentos medidos considerando o 
per capta nutricional dos gêneros alimentícios arrecadados e distribuídos, o que contribui para 74% 
da meta física do Regional do Sesc no Maranhão. E, neste exercício com a captação de importante 
parceiro doador na capital foi possível alcançar a meta prevista. Do mesmo modo, as metas de 
execução financeira estiveram dentro do conceito Eficaz/Muito com percentuais expressivos do 
investimento realizado para viabilizar os serviço à clientela do Sesc. 
 
Principais Ações do Programa Assistência 
 

O Sesc, por sua natureza, cumpre importante papel social, ao ofertar serviços destinados 
à classe comerciária, mas que alcançam também a sociedade em geral, à medida em que leva 
assistência a diversas comunidades, o que muito contribui com as políticas públicas para o 
atendimento de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.  

Assim é que o programa Assistência do Sesc, por meio das atividades: Trabalho com 
Grupos e Ação Comunitária, atua em comunidades com população em situação de vulnerabilidade e 
risco social na capital e no interior, levando ações que abrangem cursos, ações recreativas e 
esportivas, campanhas preventivas, feiras, exposições, seminários, encontros, palestras e 
apresentações artísticas. Releva-se ainda a realização do Programa Mesa Brasil Sesc que integra a 
Atividade Ação Comunitária e tem um volume de ações e atendimentos que supera as metas do 
Regional, e, por essa razão se destaca no Programa Assistência. 

Durante o ano, as ações do Programa Assistência resultaram em 9.910.838 
atendimentos, o equivalente a 106,71% da meta prevista.  

 

Ação 012 – Atividade Trabalho com Grupos  

 

Quadro 24 - Dados Gerais da Ação Trabalho com Grupos 

FINALIDADE 
Promover a participação social e o exercício da cidadania através da 
formação de grupos de convivência. 

DESCRIÇÃO 
Formação e desenvolvimento de grupos de idosos, jovens, voluntários e de 
interesse. 

 

A atividade Trabalho com Grupos desenvolve ações socioeducativas a partir do 
Trabalho Social com Idosos (TSI), possibilitando a esse público a compreensão de sua cidadania e a 
recuperação da sua autoestima. Dessa forma, além das reuniões de continuidade, são realizadas 
dinâmicas integrativas e outros encontros que buscam estimular a vivência em grupos.  

No ano, foram realizados 40.041 atendimentos, alcançando-se 93,43% da meta 
projetada. O déficit de atendimento ocorreu em função da previsão a maior do número de inscritos 
na Unidade Sesc Turismo e Sesc Itapecuru.  

 
 SESC DEODORO  
 

Nesta unidade foram formados 6 grupos que totalizaram 569 participantes, e a partir das 
reuniões sistemáticas as sextas feiras realizou as seguintes atividades: 
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• Grupos sistemáticos: reuniões de continuidade do grupo de idosos do Sesc Deodoro, bem 
como dos ensaios dos Grupos de Canto Coral (Vozes de Sabedoria), Banda Sesc Retratos e 
Canções e do curso de Percussão. Palestra sobre o Dia Mundial da Alimentação. 

• Dia de Lazer Integrativo: esta ação aconteceu no espaço Fazendinha, situado no município 
de Raposa, oportunizando aos idosos momento de diversão e entretenimento por meio de 
música da Banda Sesc Retratos e Canções e Sesc Percussiva Idade, além de atividades de 
dança, banhos de piscina, jogos de tabuleiro, entre outras. 

• Aniversário do Grupo de Idosos do Sesc Deodoro: o grupo de idosos da unidade Sesc 
Deodoro comemorou 26 anos de formação, momento de alegria que foi celebrado pelos 
integrantes com celebração de missa. 

• Terapia Comunitária Integrativa: ação experimental na forma de curso para implantação 
de rodas de terapia comunitária com o grupo de idosos, objetivando a criação de um espaço 
de acolhimento, de trocas de experiências de vida, que possam contribuir na saúde en o bem 
estar das pessoas.  

• Dia Internacional do Idoso: ação realizada no Parque do Bom Menino com apresentação 
de coral, aulão de zumba e atrações musicais, além de atendimentos em saúde e beleza.  

• Boi Brilho do Sesc: ação cultural que marca o rito de encerramento da brincadeira do 
bumba-meu-boi, no ano, aconteceu dia 12 de novembro, na área de vivência do Sesc 
Deodoro. 

• Cursos:  

− “A arte de cuidar de si e dos outros”: curso que constou de rodas de terapia 
comunitária integrativa, dinâmicas e vivências psicocorporais com o Grupo Coral, em 
novembro. 

− Ambiente, Segurança e Saúde do Idoso: curso para instrumentalizar o idoso acerca da 
prevenção dos acidentes domésticos e cuidados de pronto atendimento, além de auxílio 
nas doenças como AVC e Alzheimer. 

 
 SESC CAXIAS  

 
Nesta unidade formou-se 1grupo com 81 participantes. 

 
• Reuniões de Continuidade: reuniões que visam promover a unidade e permanência do 

grupo de convivência, contribuindo para a autonomia, envelhecimento ativo, saudável, 
prevenção do isolamento social e socialização. 

• Palestras: ações educativas e reflexivas que contribuem para a elevação do cabedal cultural 
dos idosos e estímulo ao exercício da cidadania. Neste exercício foram abordadas as 
seguintes temáticas: autoestima e atividade recreativa; exercícios físicos, reciclagem, 
liberdade e direito dos idosos. 

•  Integração/Socialização: dinâmica de integração e socialização com o grupo da terceira 
idade, a partir de trechos de cantigas de roda.  

• Ciranda da 3ª terceira idade: ação realizada pela primeira vez e que contou com 40 idosos, 
os quais praticaram exercícios físicos e recreativos e participaram de atividades de música e 
caminhada orientada. 
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• Cine Debate: em 27 de agosto foi exibido filme sobre a importância da atividade física na 
terceira idade, com objetivo de incentivar esse público a participar ainda mais de ações que 
propiciem uma melhor qualidade de vida, seja por meio de aulas de ginástica, caminhada ou 
outra atividade adequada a idade e as limitações particulares. Houve, ainda, a exibição do 
filme “Eu idoso”, dia 26 de novembro, que mostrou ao público da terceira idade a 
importância dos grupos de convivência para a melhora da autoestima e da socialização.  

• Mexa-se: ação realizada com as acadêmicas do Curso de Fisioterapia da Facema, que 
abrangeu exercícios terapêuticos a palestras. 

• Música e Movimento: realizada entre os dias 4 e 20 de novembro, com o objetivo de 
proporcionar aos idosos, ações ligadas à musicalidade, contribuindo para uma maior 
integração e socialização. 

 
 SESC TURISMO  
 

A Atividade realizou as reuniões de continuidade, sempre as quintas feiras abordando 
temáticas relacionadas ao envelhecimento mais saudável, cidadania, autoestima, convívio social 
ente outras. Esses momentos de encontro do grupo fortaleceram os laços afetivos, além de 
promover a aprendizagem. Destacaram-se os encontros integrativos, de lazer e comemorativos, a 
exemplo de: Passeio ao Eco Park Fantasy, Rodas de conversa, Bazar Cantinho da Amizade, 
Telefilme “Colcha de Retalho” e Visita ao Centro de Cultura Negra do Maranhão. Nesta unidade 
formou-se 1grupo com 178 participantes. 

Na área formativa foram ofertadas palestras, cursos e oficinas de trabalhos manuais e 
música. Ressalta-se a expressiva participação dos idosos nos eventos realizados.  
  

• 17 anos do Trabalho com Grupos do Sesc Turismo: evento comemorativo  a criação do 
grupo de idosos, da unidade Sesc Turismo que constou de celebração ecumênica e propiciou 
o fortalecimento da espiritualidade do grupo, seguida de apresentações do grupo 
experimental de canto e danças ciganas, além de apresentação de peça teatral.  
 

Ação 012 – Atividade Ação Comunitária 

 

Quadro 25 - Dados Gerais da Ação - Ação Comunitária 

FINALIDADE 

Promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades, 
incentivando a participação e a integração comunitária, através da atuação do Sesc 
com a comunidade e do estabelecimento de parcerias com outras instituições. 

DESCRIÇÃO 

Compreende as realizações de reuniões para a formação de núcleos comunitários, 
encontros, campanhas, orientações em grupo, palestras, seminários, feiras e 
exposições e complementação de refeições. 

 

Essa atividade realizada pelo Regional do Sesc  envolve ações voltadas para a promoção 
social, econômica e cultural das comunidades. 
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São ações de caráter educativo e formativo, com ênfase para atividades que contribuam 
para a geração ou ampliação da renda familiar, de modo transformar a comunidade assistida, com a 
oferta de cursos, atividades recreativas e esportivas, campanhas preventivas, feiras, exposições, 
seminários, encontros, palestras e apresentações artísticas.   

O trabalho realizado nessa atividade resultou em 167.616 atendimentos, alcançando-se 
90,90% da meta estimada (conceito Eficaz/ Muito Bom).  

 
Principais ações/ projetos: 
 

 SESC DEODORO 
 
• Encontro Temático Sesc “Diga não a Violência contra Crianças e Adolescentes”: os 

encontros possibilitaram sensibilizar a comunidade para a questão do bullying como tipo 
de violência praticado contra crianças e adolescentes. O evento foi levado à Associação 
Comunitária do Itaqui-Bacanga, Associação Viva Criança (Anjo da Guarda) e Associação 
Comunitária da Vila Maranhão. 

• Encontro Temático “Tribos Urbanas”: neste encontro foi realizada a palestra “Tribos 
Urbanas Modernas", oportunidade em que se enfatizou o conceito de tribos urbanas 
modernas e os diversos tipos de violência que o tema agrega (ex. física, emocional e 
psicológica).  

• Comemoração da Páscoa: o grupo de Idosos comemorou a Páscoa com a celebração de 
uma missa. No momento do ofertório, houve entrega de doações à Escola de Cegos do 
Maranhão.  

• Ação Social de Meio Ambiente: realizada na comunidade da Divineia, que abrangeu 
confecção de brinquedos com materiais recicláveis, além de rodas de conversas sobre a 
importância da conservação e preservação do meio ambiente, reutilização de embalagens 
plásticas e coleta seletiva. 

• Painel Ecológico: ação realizada na Semana Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu 
nas instalações do Curso de Arquitetura da Uema, na Praia Grande. Além de debates, o 
Sesc apresentou iniciativas na área de meio ambiente, tais como os projetos ECOS, 
Adolescente Cidadão e Mostra Antropia.  

• Ação Social Dia das Crianças: realizada nos dias 17 de outubro no São Bernardo, 24 de 
outubro na Alemanha e 31 de outubro no Tibiri, atendeu o total de 1.237 crianças. 

• Campanha “Diga não à violência contra a criança e o adolescente”: ação educativa 
realizada em seis escolas das comunidades da Cidade Olímpica, Cidade Operária, Anjo 
da Guarda, Vila Mauro Fecury II, Divineia, Jordoa e João Paulo.  

• Ação Social no Jardim Tropical: atendeu  crianças e adolescentes da comunidade do 
bairro Jardim tropical, com a realização de oficina de confecção de brinquedos com 
material recicláveis e roda de conversa.  

− Cursos de trabalhos manuais: visaram estimular a criatividade, a fim de buscar 
alternativas para geração ou complementação da renda familiar. Desta forma, foram 
realizados os cursos: Boneca de Pano,.Móbile de Cozinha, Unhas Decoradas, 
Almofadas decorativas, Flores Emborrachadas, Porta Toalha, Bonecas em E.V.A, 
Pano de prato, Pintura em tecido, Montagem de Bijuteria, Potes decorados com 
biscuit, Puf com Garrafa Pet, Porta Toalha, Tapeçaria, Arranjos Florais, Almofadas, 
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Peso de Porta em formato de Tomate, Decoupagem em Garrafas, Chaveiros em 
Formato de Flor, Oficina Prática de Confecção de Pufs com Caixote de Frutas. 

− Cursos de Culinária: visaram buscar alternativas para geração ou complementação 
da renda familiar. Desta forma, foram realizados os cursos: Sorvete Caseiro, Doce 
Bem Casado e Doce “Bolo de Pote”. 

− Outros cursos: Práticas Ambientais, Formação de Lideranças Comunitárias, 
Capacitação de Lideranças – Módulo “Movimentos Sociais e Comunidade, Oficina 
Temática sobre a Preservação do Meio Ambiente e Fotografia para Iniciantes.  

• Projeto Adolescente Cidadão: ação socioeducativa voltada para o desenvolvimento de 
adolescentes que vivem em situação de risco social. Este projeto é uma ação gratuita em 
observância ao Acordo do Sesc com o Governo Federal para aplicação de recursos em 
ações formativas. Neste ano teve 118 inscritos, dos quais 50 adolescentes foram 
selecionados conforme os critérios do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG). As principais ações foram:  

− Encontro Temático com Pais: Palestra sobre prevenção e cuidados com o câncer 
como parte das ações da Campanha Novembro Azul. 

− Oficina Temática: “Meio ambiente e sustentabilidade” foi o tema trabalhado pela 
psicóloga Marizete Coutinho, no período de 3 a 1 de novembro. 

− Círculo de Conversa: A temática abordada foi “Relações Familiares”, em ação 
realizada dia 14 de novembro. 

− Curso de Montagem e Manutenção de Aparelho Celular: Capacitação com carga 
de 4 horas. 

− Aulão Esportivo/Dinamização Recreativa: Momento de integração e motivação do 
grupo, realizado dias 7 e 27 de novembro.  

− Encerramento das atividades: Dia 18 de dezembro, com exposição fotográfica, 
palestra e entrega de declaração de conclusão dos cursos. 

 
 SESC CAXIAS: 
 

− Cursos: foram realizados os seguintes - Flores de EVA, Velas Artesanais, Bolsa de 
Tecido e Sabonetes. 

− Projeto ExpoSesc: ação realizada no Centro de Cultura com exposição dos trabalhos 
realizados pela atividade Ação Comunitária, a exemplo das peças dos cursos de Velas 
Artesanais e Sabonetes, além de outros oriundos dos cursos de valorização social. A 
exposição também contemplou os visitantes com orientações de saúde. 

− Dia das Mães: ação de encenação teatral, vídeos e declamações dos integrantes do 
grupo, além de animação musical e sorteio de brindes, resultando em 150 atendimentos.            

− Dia do Desafio: ação de incentivo à prática regular de atividade física, que aconteceu 
no município de Aldeias Altas. A cidade maranhense competiu com San Carlos Sijá, da 
Guatemala, e venceu pela segunda vez o desafio de mobilizar o maior número de 
habitantes praticando atividade física.           

− Dinâmica de Integração/Socialização: atividade realizada em 25 de junho sobre os 
símbolos das festas juninas. 
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− Projeto Sesc Sustentabilidade: a primeira etapa do projeto aconteceu no período de 24 
a 28 de agosto, com abordagens nas ruas do centro e visita às escolas Hélio Queiroz, 
Jovem Tales e Joaquim Francisco com a intenção de mostrar os males causados pelo 
descarte incorreto de garrafas pets no solo.  
 

 SESC ITAPECURU: 
 

• Curso de Pintura em Tecido: ação desenvolvida para alunos do Centro de Ensino 
Governadora Roseana Sarney.  

• Dia do Desafio: evento realizado dia 27 de maio realizado em três turnos, com ações 
recreativas comunitárias e práticas esportivas, que mobilizou milhares de pessoas de 
Itapecuru-Mirim. 

 
Ação 012 - A - Programa Mesa Brasil Sesc 
 

O Programa Mesa Brasil (PMB) integra a atividade Ação Comunitária e tem o propósito de 
contribuir com as políticas sociais de combate à fome e o desperdício de alimentos. No ano, o 
programa registrou 9.703.181 atendimentos com 506.500 quilos de alimentos arrecadados e 
distribuídos às instituições de interesse social cadastradas no Mesa Brasil. 
 
Principais doadores: 

• São Luís: Indústria de Pães Mateus, Atacadão, Frango Americano, CONAB e Ceasa (Far da 
Silva, GS Almeida, Comercial Santa Clara, Comercial Tita, Ricco Alimentos, Frutaria 02 
Irmãos, Fazenda Comburu, Lima Citrus, Evandro do Tomate, O Sergipano, Central das 
Frutas, Central da Batata, Dallgnol, Comphex, Daterra, Arte Vida e Distribuidora Norte 
Frutas).  

• Caxias: Comercial Carvalho, Verdurão Fortaleza e Casa Bonfim. 
 
Evidencia-se ainda, o lançamento da Campanha Sesc Solidário em apoio às vítimas das 

enchentes no estado do Acre, campanha esta que seguiu até 10 de abril, com a arrecadação de 
donativos de higiene pessoal (sabonete e creme dental).  

 
Outras ações do Mesa Brasil Sesc: 
 
• Arraial do Servidor Solidário: evento voltado para a socialização, integração e incentivo do 

espírito solidário nos funcionários do Sesc. Nesse sentido arrecadou-se 315 kg de alimentos 
que foram entregues ao SVAM. 

• Palestra “Seleção de Gêneros Alimentícios” para os voluntários do Programa Mesa Brasil, com 
temas: Segurança Alimentar e Nutricional, Alimento estragado x alimento contaminado, 
exercício dos sentidos, classificação dos alimentos e seleção dos gêneros.  

• Ação Educativa com as Instituições Receptoras: com o tema “As intervenções do Mesa Brasil 
para as perspectivas de sustentabilidade institucional” a ação apresentou propostas de 
intervenções de promoção social e sustentabilidade institucional a partir do próprio Programa 
Mesa Brasil com cooperação de outros setores institucionais.  
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• Avaliação Nutricional: nos dias 12,19, 26 e 27 de agosto foram realizadas avaliações 
nutricionais nas crianças assistidas pelo PMB. Quatro instituições foram visitadas com o apoio 
universitário da Liga Acadêmica de Nutrição do CEST, onde foram verificadas medidas 
antropométricas referentes a idade da criança e o desdobramento do estado nutricional dos 
mesmos.  

• Capacitação para merendeiras das instituições do PMB: nos dias 25 e 26 de agosto a 
capacitação abrangeu todas as instituições do Programa Mesa Brasil, abordando temas 
referentes ao aproveitamento integral dos alimentos e alimentos funcionais, discutindo-se ainda 
sobre os benefícios e implicações na saúde através da utilização das referidas práticas. 

• Educação Nutricional: nos dias 25 e 26 de agosto foram realizadas ações de educação 
nutricional nas instituições União dos Moradores do Bairro São Cristóvão e Creche Escola 
Rosa de Maio. 

− Foi realizada a campanha Sesc Solidário pelo Regional em apoio às vítimas das enchentes 
no Acre, tendo sido arrecadados 1.081 kits de higiene pessoal (sabonete e creme dental). 

− Participação na ação do Dia Mundial da Saúde no Terminal da Integração da Praia 
Grande, tendo sido trabalhado o tema “Segurança Alimentar”. 

− Realização da capacitação de Boas Práticas de Manipulação e Higiene de Alimentos e 
Pessoal. 

− Campanha na área de saúde que atendeu funcionários de empresas parceiras do Mesa 
Brasil instaladas na Ceasa. No evento foram realizados testes de glicemia, aferição de 
pressão, vacinação, avaliação nutricional, saúde bucal, exames preventivos ginecológicos, 
entre outros serviços. Também houve atendimento em recreação e BiblioSesc com 
estandes de leitura.  

− Em comemoração ao Dia das Mães houve atividade no Sesc Deodoro, em parceria com o 
Sesc Saúde, na área de alimentação saudável, tendo sido realizada avaliação nutricional e 
orientações para a manutenção da saúde.  

− Dia 29 de maio, aconteceu o Seminário Interinstitucional “Introdução às perspectivas de 
sustentabilidade das instituições receptoras do Mesa Brasil”.  

− Participação de voluntários no Balaio de Sotaques 2015 para recebimento de doações nas 
Unidades Deodoro e Turismo. 

− Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), durante todo o mês 
ocorreram atividades, que abrangeram palestras, apresentação de peça teatral, circuito da 
alimentação e distribuição de pães a famílias cadastradas no Mesa Brasil. 

− Campanha Voluntariado em Ação – Empresas Parceiras, foi realizada no Centro de 
Distribuição do Mateus, na BR-135. 

 
Ações do Mesa Brasil Sesc com o Banco de Voluntariado: 
 
• Palestras: “Programa Mesa Brasil” e “Alimentação Saudável” para capacitação dos voluntários 

que atuam no referido programa. 

• Programação Motivacional “O Programa Mesa Brasil enquanto espaço de desenvolvimento das 
motivações para o trabalho voluntário”: a partir de diálogos abertos e interativos, dinâmicas, 
exibição de vídeos, frases motivacionais, aplicação de testes de identidade, dentre outros 
recursos didáticos, os facilitadores trabalharam conceitos, como: motivação, ação de ser 
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solidário, perfil da pessoa voluntária, as relações sociais no ambiente voluntariado, a instituição 
como espaço de exercício de cidadania, a importância do trabalho voluntário para o PMB 
enquanto proposta de rede solidária e o interesse e o olhar do voluntário no papel de parceiro 
do Programa.  

 
Ação 012 - B – UNITI 
 

A Universidade Integrada da Terceira Idade – UNITI, é uma ação de parceria entre as 
universidades federal e estadual, Sesc e Secretaria de Estado da Previdência. Assim, o curso 
ofertado consta de aulas de formação continuada, conforme grade curricular e planejamento mensal. 
Destaque para as comemorações pelos 20 anos da UNITI, solenidade que foi realizada em 18 de 
setembro, no auditório central da UFMA, contando com a presença do então Reitor da Universidade 
Federal do Maranhão, Natalino Salgado, do Presidente do Sesc, José Arteiro da Silva, da Diretora 
Regional do Sesc, Remédios Pereira, da Pró-Reitora de Extensão da UFMA, Marize Rocha Aranha, 
além de representantes da Uema, professores, alunos e ex-alunos. No dia 8 de outubro, 40 alunos da 
UNITI participaram de Seminário de Gerontologia, realizado no IFMA, com o tema “Construindo 
conhecimentos sobre envelhecimento e velhice”. E nos período de 15 a 16 do mesmo mês, 
participaram das atividades da Semana Mundial da Alimentação. 
  

3.4.8 Programa 006 – Administração 
 

Quadro 26 - Dados Gerais do Programa Administração 

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo 

OBJETIVO GERAL 
Garantir os meios necessários ao desenvolvimento das atividades 
da área-fim 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apoiar com o suporte necessário os programas finalísticos do Sesc 
no Maranhão 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA  

Percentual de Execução Orçamentária e Atendimentos  

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS)  Comerciários, dependentes e comunidade em geral  

 
 

Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos (Serviço de Matrícula) 

Atendimentos realizados no programa em 2014 50.207 

Atendimentos previstos no programa em 2015 48.025 

Atendimentos realizados no programa em 2015 48.067 

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior (%) 0,09 % 

 

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 11.842.210,00 

Despesas totais realizadas no programa 11.767.370,04 

Percentual de execução das despesas 99,37 
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Informações sobre os resultados alcançados: 
 
Indicador (Unidade de Medida):  

• Taxa de Crescimento dos Atendimentos – TCA 
• Percentual de Execução Orçamentária – PEO 

 
Fórmula de Cálculo do Índice:  

• TCA = [total de atendimento realizado no ano*100/ total de atendimentos realizados no ano 
anterior] – 100. 

• PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] * 100 
 
Análise do Resultado Alcançado: Os recursos financeiros fixados no orçamento de despesa do 
Programa Administração para o exercício de 2015 foram de R$ 11.842.210,00 (onze milhões 
oitocentos e quarenta e dois mil duzentos e dez reais), enquanto foi realizada uma execução de R$ 
11.767.370,04 (onze milhões setecentos e sessenta e sete mil trezentos e setenta reais e quatro 
centavos), que em percentual significa 99,37% da previsão, com conceito Eficaz/Muito Bom. O 
recurso financeiro destinado à Contribuição da Fecomércio, correspondendo a 3% da receita 
compulsória do Sesc, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.725, foi orçado em R$ 995.186,00 
(novecentos e noventa e cinco mil cento e oitenta e seis reais), contudo a realização foi de  R$ 
977.675,58 (novecentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos), variação a menor que o previsto em função de menor arrecadação da receita compulsória. 
 
Análise crítica: No exercício em relato o Programa Administração, deu continuidade as Diretrizes 
Quinquenais 2011-2015, no sentido de aperfeiçoar a gestão dos processos, valorizar o planejamento 
na área administrativa e finalística, intensificar as ações de desenvolvimento profissional, valorizar 
os recursos humanos e fortalecer a marca Sesc. Dessa forma, priorizou o atendimento a clientela 
ampliando a acessibilidade para o cadastro de benificiários e usuários, investiu fortemente na 
capacitação dos funcionários, priorizando as áreas de apoio administrativo e operacional, reforçou a 
cultura de planejamento por meio de encontros, fóruns e reuniões técnicas, bem como buscou a 
modernização da gestão com maior investimento na capacitação dos gestores, e ainda a manutenção 
dos benefícios aos funcionários. Essas estratégias da Administração  Regional tem sido fundamental 
para a articulação das áreas administrativa e finalística no concepção da finalidade institucional. 
 
Execução Financeira das Atividades do Programa Administração Realizadas 
 

Tabela 27 - Execução Financeira das Atividades do Programa Administração 

Execução Financeira das Atividades do Programa Administração 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Deliberação 37.420,00 37.411,97 99,98 

Serviços de Pessoal 522.740,00 518.127,32 99,12 

Logística Organizacional e Patrimônio 2.492.947,00 2.469.937,97 99,08 

Serviços de Informática 705.300,00 703.726,44 99,78 

Programação e Avaliação 75.950,00 75.353,69 99,21 

Serviços Financeiros 1.300.527,00 1.292.043,94 99,35 

Serviços de Matrícula 272.010,00 271.918,03 99,97 
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Divulgação 572.040,00 571.812,73 99,96 

Cooperação Financeira 995.186,00 977.675,58 98,24 

Cooperação Técnica 358.760,00 356.087,20 99,25 

Capacitação de Recursos Humanos 133.630,00 133.335,04 99,78 

Implantação e Ampliação de Unidades 
Operacionais 

1.986.500,00 1.986.335,14 99,99 

Serviços Gerais 1.560.890,00 1.556.577,30 99,72 

Coordenação e Supervisão 828.310,00 817.027,69 98,64 

TOTAL GERAL 11.842.210,00 11.767.370,04 99,37 

 
 
Análise crítica 
 

O Programa teve sua execução orçamentária dentro do planejamento realizado. Não 
houve alterações significativas no período em análise e os resultados se apresentam de acordo com 
as metas projetadas. 
 
Principais Ações do Programa Administração 

 
O Programa Administração visa realizar ações que permitam a organização adequada e 

mobilização dos recursos humanos, materiais, técnicos, financeiros e institucionais para que se 
assegure a eficiência do processo decisório e garanta os meios necessários ao desenvolvimento das 
ações, principalmente da área finalística, pois é a finalidade da Instituição. 

 

Ação 013 – Atividade Deliberação 

 

Quadro 27- Dados Gerais da Ação Deliberação 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Examinar, estabelecer e desenvolver a política, os planos, os programas 
institucionais e suas diretrizes, no âmbito dos Conselhos Nacional e Regional e 
respectivas Presidências. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de reuniões ordinárias e extraordinárias 
e todos os demais atos específicos do nível de decisão superior 

 

Essa atividade é realizada por meio do Conselho Regional a partir das reuniões 
ordinárias mensais, nas quais são homologados os atos administrativos da Instituição, bem como 
discussão e votação de pautas referentes as deliberações da Administração Regional do Sesc no 
Maranhão.  

Essas ações são registradas em atas pela Secretaria Geral (SEGE), órgão de vinculação 
direta da Direção Regional, responsável pelo controle de documentação e sistema de protocolo do 
Regional. 

Na tabela abaixo, segue quantitativo de documentos elaborados e/ou registrados pela 
Sege no exercício 2015.  
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Tabela 28 - Quantitativo de documentos elaborados e/ou registrados 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                 Fonte: SEGE, 2015. 

Ação 014 – Atividade Serviços de Pessoal 

Quadro 28 - Dados Gerais da Ação Serviço de Pessoal 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações vinculadas ao quadro de pessoal, no que se refere ao seu controle 
operacional. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de recrutamento, seleção e admissão de 
pessoal, folha de pagamento, elaboração e administração de plano de cargos e 
salários, registros, rotinas trabalhistas e obrigações legais e administrativas. 

 

A Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP desenvolveu ações pertinentes à gestão de 
pessoal, tanto no aspecto trabalhista quanto no gerenciamento das pessoas, objetivando assegurar os 
objetivos institucionais e à satisfação dos funcionários. 

Em 2015, registra-se o crescimento das equipes de trabalho que reflete a ampliação de 
2,43% do quadro de funcionários em comparação com o ano de 2014, o que incrementou a força de 
trabalho e implicou na qualificação dos serviços institucionais ofertados pelo Sesc no Maranhão, 
cujo reflexo pode ser observado na tabela que segue. 

 

                      Tabela 29 - Força de Trabalho do exercício 2015 

FORÇA DE TRABALHO ANO 2015 

Pessoal Efetivo 474 

Pessoal Contratado 3 

Prestadores de Serviços através de empresas 18 

Estagiários por conta do Regional 23 

Estagiários por conta do Departamento Nacional 70 

TOTAL 588 

                                                          Fonte: CGP, 2015. 

DOCUMENTOS / TIPO QUANTIDADE 

Correspondências Expedidas 1.090 

Portarias 268 

Ordens de Serviço  115 

Resoluções Ad-Referendum 05 

Deliberações 03 

Resoluções 07 

T O T A L 1.488 
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Ação 015 – Atividade Logística Organizacional e Patrimônio 

 

Quadro 29 - Dados Gerais da Ação Logística e Patrimônio 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações voltadas à movimentação de produtos (tangíveis e intangíveis) 
envolvendo Logística de Suprimentos, Logística Interna e Logística de 
Distribuição e conservação de Patrimônio. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de compras e almoxarifado, 
incorporação, manutenção, controle, baixa e alienação de bens Móveis 
Permanentes. 

 

As ações da atividade Logística Organizacional voltam-se à movimentação de produtos 
(tangíveis e intangíveis) e à conservação do Patrimônio Institucional. Em consonância com esse 
objetivo, o Regional realizou ações de apoio logístico gerenciando a saída de veículos, com 
elaboração de relatórios de demonstração dos gastos com combustível e manutenção dos veículos. 
Em manutenção, limpeza e conservação, prosseguiu-se com a realização de acompanhamento e 
supervisão dos serviços de portaria, recepção, telefonia, manutenção e transporte, bem como dos 
prestadores de serviços de vigilância privada, dedetização, desratização, serviços de refrigeração, 
manutenção de elevadores e telefones, limpeza de caixa d’água e cisternas e de análise 
bacteriológica da água de consumo.  

 

                Tabela 30 - Inventário do Patrimônio Geral/2015 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO GERAL  

CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$) 

INFORMÁTICA 811 1.537.589,73 

BENS DIVERSOS 186 320.768,04 

COLEÇÕES LITERÁRIAS 22 16.221,71 

EQUIPAMENTOS 1.409 3.664.279,62 

LINHA TELEFÔNICA 11 3.362,96 

MOBILIÁRIOS 4.473 4.125.688,53 

OBRAS DE ARTES 166 68.278,41 

VEÍCULOS 26 2.735.892,21 

TOTAL GERAL 7.104 12.472.081,21 

                                                                                      Fonte: SGM, 2015. 

Deste modo, no que se refere ao inventário do Patrimônio Geral do Sesc no Maranhão, 
concluiu-se o ano com 7.104 itens que totalizam R$ 12.472.081,21 (doze milhões quatrocentos e 
setenta e dois mil e oitenta e um reais e vinte e um centavos). 
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Ação 016 – Atividade Serviços de Informática 

 

Quadro 30 - Dados Gerais da Ação Serviços de Informática 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 

Gerenciar ações relacionadas a disposição de recursos tecnológicos da 
informação que sejam base para a gestão operacional e estratégica da instituição 
com objetivo de aumento da produtividade e segurança na execução de 
processos, melhoria nos registros e organização dos dados corporativos. 

DESCRIÇÃO 
Compreendem as realizações de telecomunicação, processamento e 
armazenamento de dados, desenvolvimento, aquisição e evolução continuada de 
sistemas de informação transacionais e especialistas, e suporte ao usuário. 

 

Os serviços de informática primaram pelo aumento da produtividade e segurança na 
execução de processos, bem como para a melhoria nos registros e organização de dados. Com essa 
proposta a Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI) realizou em 2015 as seguintes ações: 

 

• Elaboração do Sistema de Help Desk, que objetivou organizar o fluxo de atividades da CTI, 
classificar e melhorar a tomada de decisões no ambiente de informática. Agilizando e 
facilitando a gestão. Sistema concluído com previsão de implantação em janeiro 2016. 

• Elaboração do Sistema de Protocolo com vistas a organizar o fluxo e o trâmite interno de 
documentos, automatizando esse procedimento, facilitando a gestão interna de documentos. 
Implantação prevista para o primeiro trimestre de 2016. 

• Elaboração de Sistema de Pesquisas Automatizadas que visou a obtenção de dados por meio 
de ferramenta capaz de avaliar as atividades que são desenvolvidas no Sesc, automatizando 
as pesquisas de satisfação da clientela. 
 

Ação 017 – Atividade Programação e Avaliação 

 

Quadro 31 - Dados Gerais da Ação Programação e Avaliação 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações destinadas a ordenar e sistematizar ação global da entidade, 
de acordo com sua política e suas diretrizes. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de planos, programas, 
orçamento e apuração estatística, bem como o acompanhamento, controle e 
avaliação de suas execuções. 

 

A Atividade Programação e Avaliação, no Sesc no Maranhão é competência da 
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento (DPD) e suas assessorias técnicas, compostas pela 
Coordenação de Orçamento e Custos (COC), Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI), o 
Núcleo de Desenvolvimento Técnico (NDT), Núcleo de Matrícula e a Assessoria Técnica. Assim, 
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em cumprimento ao proposto no Programa de Trabalho 2015 executou as propostas programáticas, 
coordenou as ações de planejamento do Regional, realizou o monitoramento das metas físicas e 
financeiras por meio da análise e consolidação dos dados estatísticos e da execução das metas 
orçamentárias. Além disso, acompanhou a aplicação dos recursos destinados ao Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG), como estratégia de gestão para o cumprimento do Acordo 
celebrado entre o Sesc e Governo Federal na ampliação de ações formativas às pessoas com renda 
de até 3 salários mínimos nacionais. 

Nessa perspectiva coordenou o Relatório Anual de Gestão 2014, viabilizando a 
prestação de contas no Conselho Regional do Sesc, Departamento Nacional do Sesc e órgãos de 
controle externo (Tribunal de Contas da União – TCU).  

Ressalta-se a realização do 1º Encontro Técnico para Elaboração do Relatório de Gestão 
2014, que contou com a participação de diretorias de área, gerências de todas as unidades 
operacionais, coordenações, chefes de núcleo e técnicos. Este encontro aconteceu em 09 de janeiro 
de 2015 contando com a participação de 27 gestores. 

No segundo trimestre, evidencia-se o suporte da DPD na realização do Encontro Técnico 
para Guias de Turismo, que aconteceu de 5 a 7 de maio, no auditório do Sesc Turismo. O evento foi 
realizado pelo Departamento Nacional com mediação do Núcleo de Desenvolvimento Técnico do 
Sesc no Maranhão.  

Coordenou o processo de construção do Programa de Trabalho 2016 que teve início no 
Encontro de Planejamento 2015, nos dias 15 e 19 de junho, realizado no Sesc Turismo com 
participação de gestores e técnicos das áreas fim e meio, e também a realização dos Fóruns de 
Planejamento por Programa, realizados de 22 a 26 de junho com os programas Cultura, Educação, 
Saúde, Assistência, Lazer e Administração. Essa ação contou com palestra proferida pela diretora 
regional, Maria dos Remédios Serra Pereira, a qual abordou as Diretrizes para o Quinquênio 2016-
2020 e as iniciativas estratégicas do Sesc no Maranhão. As diretoras das áreas administrativa e 
financeira, planejamento e desenvolvimento e de programas sociais apresentaram suas estratégias 
para o ano em projeção.  

A Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento – DPD, no ano em relato coordenou 11 
reuniões técnicas de planejamento com vistas a orientar à construção do Programa de Trabalho 
2016. Coordenou o Encontro de Planejamento Estratégico Participativo com apoio técnico do 
Departamento Nacional, com vistas à elaboração do Plano Estratégico do Regional 2016-2020 (28 a 
30/7). E, ainda a reunião do ciclo de estudos iniciais das Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020 
(15/9), bem como realizou 8 reuniões de leitura dialogada presencial e por videoconferência para 
estudo e orientação do Referencial Programático.   

A DPD com suas assessorias, no exercício, participou da Comissão do Regional que 
contribuiu com a Política de Sustentabilidade do Departamento Nacional e Colaborou com o Grupo 
de Trabalho do Departamento Nacional do Sesc para atualização das Normas Gerais de Habilitação 
do Sesc. 

Releva-se o monitoramento do Plano Estratégico do Regional 2012-2015 com vistas ao 
alcance dos objetivos e metas propostas e alcançadas, considerando que esse é o primeiro exercício 
do Planejamento Estratégico do Regional. 

Desta forma, no exercício 2015 foram realizados 16 encontros de sensibilização de 
planejamento contabilizando 524 participações dos funcionários dos níveis estratégico, tático e 
operacional. 
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Ação 018 – Atividade Serviços de Matrícula 

 

Quadro 32 - Dados Gerais da Ação Serviço de Matrícula 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações destinadas à habilitação e registro dos beneficiários, e à 
informação e orientação sobre os serviços do Sesc. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações mais frequentes de emissão da carteira de matrícula, 
inscrição em atividade e orientação e informação sobre o uso e o funcionamento 
dos serviços. 

 

O Serviço de Matrícula é fundamental para a produção social da Instituição, tendo em 
vista possibilitar a identificação e registro da clientela para usufruir dos serviços ofertados pelo Sesc 
nas atividades sistemáticas, cursos, projetos e oficinas, entre outros. Nesse sentido, no ano em foco, 
esse serviço efetuou o total de 48.067 habilitações (cadastro da clientela), que resultou na execução 
de 100,09%, alcançando conceito Eficaz/Muito Bom, conforme detalhamento nas tabelas abaixo. 
Esse quantitativo de matrículas e credenciamentos das habilitações novas e revalidações reafirma o 
empenho do Sesc em atender preferencialmente à sua clientela (comerciários e dependentes), visto 
que 91,18% dessas habilitações registradas foram da clientela beneficiária. 

                           Tabela 31 - Habilitações Efetuadas em 2015 

Habilitações Efetuadas por Categoria em 2015 

Categoria Previsto Realizado % 

Comerciário 23.879 22.222 93,06 

Dependentes 21.294 21.608 101,47 

Usuários 2.852 4.237 148,56 

TOTAL 48.025 48.067 100,09 

                                                 Fonte: Central de Atendimentos/ SDE, 2015. 

 
A tabela 5 detalha as habilitações realizadas por grupo: novas e revalidações. 

Comparando-se com o ano anterior, ou seja, 2014, esses valores demonstram a superação da meta 
no grupo das habilitações novas, na ordem de 4,01% e um decréscimo no grupo das revalidações 
em torno de 2.774 matrículas. A diferença a menor neste último grupo foi em razão do oferecimento 
de gratuidade na renovação de carteiras da clientela preferencial em 2014, elevando o número de 
carteiras emitidas naquele ano.   

  

                        Tabela 32 - Comparativo 2014/2015 de Habilitações Emitidas por Tipo 

Comparativo das Habilitações Emitidas por Tipo 

Habilitações Novas 

CATEGORIA 2015 2014 % 

Comerciário 6.896 6.777 101,76 

Dependentes 7.231 6.912 104,62 

Usuários 2.332 2.136 109,18 

TOTAL 16.459 15.825 104,01 
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Habilitações Revalidadas 

CATEGORIA 2015 2014 % 

Comerciário 15.326 16.671 91,93 

Dependentes 14.377 16.283 88,29 

Usuários 1.905 1.428 133,40 

TOTAL 31.608 34.382 91,93 

TOTAL GERAL 48.067 50.207 95,74 

                                                  Fonte: Central de Atendimentos/SDE, 2015. 

 

3.4.9 Programa 007 – Previdência 

 

Quadro 33 - Dados Gerais do Programa Previdência 

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo 

OBJETIVO GERAL 
Proporcionar amparo e assistência aos servidores da Entidade e 
seus beneficiários.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Não há 

INDICADORES OU PARÂMETROS 
UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA  

Percentual de Execução Orçamentária  

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS)  Servidores e Dependentes 

 

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária 

Despesas totais orçadas no programa 6.434.880,00 

Despesas totais realizadas no programa 6.433.156,28 

Percentual de execução das despesas 99,97 

 
 
Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência Realizadas 
 

Tabela 33 - Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência 

Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência 

Atividades Previstas Realizadas Realização % 

Encargos Sociais e Trabalhistas 3.657.000,00 3.655.374,59 99,96 

Assistência a Servidores 2.777.880,00 2.777.781,69 100,00 

TOTAL GERAL 6.434.880,00 6.433.156,28 99,97 

 

Principais ações do Programa Previdência 

O programa Previdência visa proporcionar o amparo e a assistência aos servidores 
referente ao sistema previdenciário e obrigações trabalhistas. Nesse sentido o Núcleo de Gestão de 
Pessoas - NGP realizou o recolhimento de encargos, indenizações, seguro acidente, vale refeição, 
plano de saúde, entre outros. A execução orçamentária alcançou conceito Eficaz/Muito Bom, com 
índice de 99,97%. 
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Ação 019 – Atividade Encargos Sociais e Trabalhistas 

 

Quadro 34 - Dados Gerais da Ação Encargos Sociais e Trabalhistas 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações voltadas para o cumprimento das obrigações legais 
referentes aos encargos decorrentes dos contratos de trabalho.  

DESCRIÇÃO 

Compreendem as realizações mais frequentes de indenizações, seguro de 
acidentes de trabalho, recolhimentos de encargos à Previdência Social, 
FGTS, PIS, Vale Transporte. 

 

A Coordenação de Gestão de Pessoas acompanhou as ações relacionadas aos encargos 
trabalhistas como: Férias, 13º salário, Licenças, Rescisões Contratuais, também acompanhou e 
executou os custos indiretos do trabalho, que abrangem os encargos sociais (FGTS, PIS/PASEP, 
Seguridade Social-INSS) viabilizando o cumprimento dos procedimentos em conformidade com a 
legislação trabalhista vigente e com os normativos internos da Instituição, executando, em 2015, 
99,96% da meta orçamentária prevista, percentual que resulta no conceito Eficaz/ Muito Bom. 

 

Ação 020 – Atividade Assistência a Servidores 

 

Quadro 35 - Dados Gerais da Ação Assistência a Servidores 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE Gerenciar ações destinadas a amparar e a promover a valorização dos recursos 
humanos, através da concessão de benefícios aos servidores da Entidade. 

DESCRIÇÃO Compreende as realizações de seguro de vida em grupo, vale refeição e convênio 
com plano de saúde. 

 

A atividade Assistência a servidores foi desenvolvida com foco na manutenção da saúde 
para proporcionar mais qualidade de vida. Deste modo, buscou-se a manutenção do plano de saúde, 
que tem a adesão de 429 servidores e 79 dependentes, totalizando 508 beneficiários, desse serviço 
prestado pela empresa credenciada AMIL que disponibiliza uma rede hospitalar de 
aproximadamente 1.000 unidades de saúde nas principais cidades do estado e do país. 

Releva-se ainda, a manutenção de convênio com a Caixa Econômica possibilitando aos 
servidores do Sesc empréstimo consignado, bem como o seguro de vida em grupo gratuito aos 
servidores e do Auxílio Alimentação para os servidores ativos do Regional, promovendo mais 
qualidade de vida e estendendo aos familiares. 

Deste modo, em Assistência aos Servidores houve a execução financeira na ordem 
100,00%, da meta prevista admitindo conceito Eficaz/Muito Bom ratificando o foco da 
Administração Regional na valorização dos seus servidores. 
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Atividades Comuns a Todos os Programas, exceto Previdência 

 

Ação 020 – Atividade Divulgação 

 

Quadro 36 - Dados Gerais da Ação Divulgação 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 

Gerenciar ações destinadas a informar ao público em geral, ao empresariado, ao 
beneficiário e aos servidores da Entidade acerca das atividades desenvolvidas e 
dos serviços oferecidos, garantindo uma imagem institucional atualizada e 
aperfeiçoada. 

DESCRIÇÃO 

Compreende as realizações mais frequentes de produção e distribuição de 
folhetos, cartazes, faixas, painéis, filipetas, publicações e publicidades em meios 
de comunicação e a produção de recursos audiovisuais e editoriais para suporte 
técnico das atividades.  

 

A Assessoria de Comunicação do Sesc no Maranhão – Ascom, vinculada à Direção 
Regional, tem como principais atribuições planejar, coordenar e executar ações de divulgação, 
marketing e relações públicas com vistas à promoção institucional, consolidação e manutenção de 
imagem favorável do Sesc no Maranhão com os públicos interno e externo. Ao longo de 2015 
foram desenvolvidas atividades em consonância ao proposto no Planejamento Estratégico da 
Instituição e às Diretrizes Quinquenais, entre elas: o Gerenciamento da Comunicação Institucional, 
afirmação institucional, através de visitas do projeto Sesc Vai à Empresa, aprimoramento dos canais 
de Comunicação com ênfase no Fale Conosco, além da promoção dos projetos de âmbito nacional 
Sonora Brasil e Palco Giratório, que contaram com a participação de artistas maranhenses. 

A partir do mês de janeiro, a Ascom deu ínicio à execução do seu projeto de 
Gerenciamento da Comunicação Institucional, que objetiva a padronização, hierarquização, 
conceituação de ideias projetos e ações, criação e organização de bancos de dados, estabelecimento 
de processos e etapas, controle e avaliação de obtenção dos objetivos no trabalho de divulgação do 
trabalho do Sesc no Maranhão. Destaca-se a elaboração das novas ferramentas de comunicação 
institucional: novo site institucional, agenda de bolso de atividades mensais, novo informativo 
interno Informe Sesc, e a novidade é a proposta de publicação do “Sesc Notícias”, que objetiva 
divulgar os principais projetos desenvolvidos pelo Regional para utilização em 2016. 

Os projetos nacionais, Palco Giratório e Sonora Brasil, ganharam destaque no Sesc 
Maranhão em 2015. O Regional participou no mês de março do Lançamento Nacional do Palco 
Giratório, realizado em Brasília. Destaque para divulgações de página inteira nos jornais O Estado 
do Maranhão e O Imparcial, sobre o espetáculo maranhense Divino que compõe o circuito do Palco 
Giratório. No Maranhão o circuito teve início no mês de abril com o Espetáculo do grupo 
GiraDança “Proibido Elefantes”, além de lotação de público no Teatro Alcione Nazaré, incluindo 
pessoas com necessidades especiais e para o espetáculo “O Lançador de Foguetes”, que lotou a 
Praça Gomes de Sousa em Itapecuru Mirim.  

A 18ª edição do Projeto Sonora Brasil, realizada nos dias 12, 15, 17 e 19 de setembro, 
em São Luís e no município de Caxias, também contou com a participação de artistas maranhenses 
em seu circuito. As Quebradeiras de Coco Babaçu representaram o Maranhão na temática “Sonoros 
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Ofícios – Cantos de Trabalho”, se apresentando em Caxias e São Luís nos dias 17 e 19 de setembro, 
respectivamente. 

Para atender ao seu público preferencial, o comerciário, ao longo de 2015, a Assessoria 
de Comunicação em parceria com o setor de matrícula buscou estreitar o relacionamento com lojas 
comerciais, com vistas a divulgar os serviços e trabalhar positivamente a imagem institucional. 
Nesse sentido foram realizadas visitas com o Projeto Sesc Vai à Empresa, que realizou 5 edições 
nos meses de abril, agosto, outubro e dezembro. As empresas visitadas foram: Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimentos), Mônaco Motocicletas, Liquigás, Supermercado Atacadão e Mônaco 
Diesel.  

Consoante às Diretrizes Gerais Institucionais e às Diretrizes Quinquenais, o regional 
trabalhou a responsabilidade ambiental, participando das atividades em alusão ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente e do Projeto de Sustentabilidade do Sesc Ecos. Na oportunidade foram distribuídas 
canecas reutilizáveis, lixocar e informativos e com dicas e informações sobre a importância da 
responsabilidade das pessoas na conservação do meio ambiente, a Mostra “Lixo é Quase Nada” do 
Projeto Sesc Ciência tratou sobre o desperdício do lixo e a transformação dos nossos hábitos quanto 
ao descarte de resíduos sólidos. A Mostra teve uma significativa repercussão na mídia, sobretudo na 
TV, resultando na grande visitação da mostra sobre tudo por grupos de estudantes nas diversas faixa 
etária. 

Dentre os projetos de maior repercussão na mídia em 2015, destacamos o Projeto 
Brincando nas Férias, que teve ampla repercussão na mídia local, ganhando também espaço 
nacional no programa jornalístico Hora Um da Notícia.  

Analisando a repercussão das atividades do Sesc na mídia ao longo de 2015, a instituição 
apresentou um total de 1.557 inserções na mídia local, sendo 934 positivas, 35 neutras, 126 inserções 
publicitárias e nenhuma negativa. Desse total, tivemos 1.095 inserções em jornais impressos, 193 em 
internet, 90 em emissoras de rádios e 179 inserções em TV. Destaque a ausência de notícias 
negativas. 

Na TV, foram dedicados 34.269 segundos a matérias de divulgação do Sesc, enquanto 
no rádio foram registrados 26.989 segundos de assuntos relacionados às atividades institucionais. Já 
no impresso forma 1.095 inserções (um total de 38.171 centímetros) e na internet 193 registros. 

Ao fazermos uma análise por centimetragem das publicações em jornais impressos em 
2014, concluímos que do espaço de 38.171 centímetros nos jornais locais, a maior parcela foi 
publicada nos jornais O Estado do Maranhão (11.147 centímetros), O Imparcial (9.720 centímetros) 
e Jornal Pequeno (3.888). Transformando esses dados em valores econômicos, calculamos que o 
Regional teve uma economicidade de R$ 2.798.831,26 (Dois milhões Setecentos e Noventa e Oito 
Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos) em publicações impressas, resultado 
alcançado pelo trabalho realizado pela Ascom ao longo de 2015. Já na mídia televisiva, a instituição 
poupou um montante de R$ 1.024.765,11 (Um milhão e Vinte e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e 
Cinco Reais e Onze Centavos).  

Somando-se os valores de divulgações do Sesc veiculadas nas mídias impressa e 
eletrônica em 2015, chegamos ao montante de R$ 3.823.596,37 (Três Milhões Oitocentos e Vinte 
Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos, valor de economicidade alcançado  
para a instituição.    

Trabalhando de forma transversal em todas as áreas de atuação do Sesc, sendo 
responsável não apenas pela divulgação, mas participando do planejamento dos principais projetos, 
orientando as ferramentas comunicacionais mais adequadas para cada tipo de ação, propondo novas 
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formas de divulgação e buscando ouvir o público preferencial do Sesc, é que foi possível abrir 
novos espaços de divulgação com as mídias locais e nacionais, e reforçar o papel social do Sesc no 
Maranhão. 

Ação 021 – Atividade Serviços Gerais 

 

Quadro 37 - Dados Gerais da Ação Serviços Gerais 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações relacionadas com a manutenção de instalações, o transporte e a 
comunicação.  

DESCRIÇÃO 

Compreende as realizações mais frequentes de secretaria, portaria, vigilância, 
serventia, zeladoria, limpeza, oficinas e manutenção de veículos, protocolo, 
arquivo, reprografia, microfilmagem, telefonia e fax. 

 

A atividade Serviços Gerais é gerenciada pela Coordenação de Logística e Patrimônio 
(CLP), cujas ações visaram a manutenção e gerenciamento dos serviços de portaria, limpeza, 
reprografia, telefonia, bem como na manutenção das instalações e dos veículos.  
 

Ação 022 – Atividade Cooperação Financeira 

 

Quadro 38 - Dados Gerais da Ação Cooperação Financeira 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Consiste em ações destinadas a auxiliar financeiramente os órgãos da Entidade ou 
outras instituições.  

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de subvenções Ordinárias, Fundo de Sustentação de 
Programas Prioritários (FUNPRI) e Fundo Nacional de Atendimento ao 
Comerciário (FUNAC). 

 

Dentre os fundos disponibilizados pelo Departamento Nacional do Sesc, este Regional 
tem a regularidade do Fundo de Sustentação de Programas Prioritários (FUNPRI) que visa auxiliar 
os preços praticados pelas atividades vinculadas. Dessa forma, o Sesc no Maranhão subsidia por 
meio do FUNPRI as seguintes atividades: Educação Infantil, Educação Complementar/SOS 
Vestibular, Assistência Odontológica, Turismo Social/ Hospedagem e Nutrição/Refeições.  

No período o subsídio do Departamento Nacional repassado ao Regional (FUNPRI) e 
investido nessas atividades totalizou R$ 6.719.779,11. Outros repasses de subvenções ordinárias 
para os projetos Sesc Ler, Mesa Brasil e OdontoSesc totalizaram no ano R$ 788.352,89.  Esses 
repasses, FUNPRI e subvenções ordinárias para projetos, totalizaram no ano R$ 7.508.132,00 (Sete 
milhões quinhentos e oito mil cento e trinta e dois reais). 
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Ação 023 – Atividade Capacitação de Recursos Humanos 

 

Quadro 39 - Dados Gerais da Ação Recursos Humanos 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações voltadas para o desenvolvimento e o aprimoramento do 
desempenho técnico-funcional e profissional dos recursos humanos. 

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de bolsas de estágio, avaliação de desempenho, 
cursos, seminários, treinamentos, encontros, congressos, conferências e 
convenções. 

 

O Núcleo de Desenvolvimento Técnico, vinculado à Diretoria de Planejamento e 
Desenvolvimento é responsável pelas ações de capacitação dos funcionários em âmbito regional e 
atua como facilitador de uma cultura de aprendizagem contínua, elaborando programas de 
desenvolvimento segundo os objetivos estratégicos da Instituição e promovendo o 
acompanhamento das ações de treinamento.  

O Programa de Trabalho 2015 fundamentado nas Diretrizes para o Quinquênio 2011-
2015 e no Plano Estratégico 2012-2015 traz as proposições com base na análise e levantamento de 
necessidades de treinamento do Regional que aliada à programação do Departamento Nacional do 
Sesc realizada pela Rede de Desenvolvimento Técnico (RDT) visam à aquisição de conhecimentos, 
habilidades e atitudes que contribuam para o desenvolvimento de competências institucionais e 
individuais. 

O Programa de Educação Corporativa do Regional em 2015 mediou 49 Reuniões 
Técnicas e 16 cursos de Capacitação Técnica, por videoconferência através da Rede de 
Desenvolvimento Técnico, que totalizaram 403 participações; coordenou e acompanhou a 
realização de 42 ações de capacitação presenciais oferecidas aos servidores, com 419 participações.  

A política de ampliação da oferta de qualificação por meio de videoconferência via IPTV, 
organizada e estruturada pelo Departamento Nacional, com mediação dos NDT´s em todo o País, 
permitiu no quinquênio 2012-2015 a realização de 311 capacitações, proporcionando 1.689 
participações no Estado. A cobertura do sistema IPTV abrange o Departamento Regional, em São 
Luís, e as unidades localizadas Caxias e Itapecuru Mirim. 

 
Videoconferências 
 

A Rede de Desenvolvimento Técnico realiza cursos de formação continuada para as 
áreas de atuação do Sesc: Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Administração, por meio 
de videoconferências transmitidas com o uso da ferramenta IPTV e veiculada na sede da 
Administração Nacional, no Rio de Janeiro, para todos os Departamentos Regionais do Sesc no 
Brasil em tempo real para atender às necessidades relacionadas à capacitação técnica do seu corpo 
profissional, reafirmando a ênfase na ampliação e no aperfeiçoamento da Educação Corporativa.   O 
Regional do Sesc no Maranhão possui pontos de transmissão nas Unidades Operacionais 
Administração (São Luís), Caxias e Itapecuru, que viabilizou 403 participações em ações de 
capacitação, conforme programação anual do Departamento Nacional. 
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Tabela 34 - Capacitação por área de atuação do Sesc e modalidade de formação 

PROGRAMA/ 
TEMA 

 
HORAS/ 
AULA 

AÇÕES HORAS DE 
CAPACITAÇÃO 

POR 
SERVIDOR CURSO 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

REUNIÃO 
TÉCNICA 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

ADMINISTRAÇÃO 796 01 50 24 141 4,16 

ASSISTÊNCIA 27 01 01 01 06 3,85 

CULTURA 295 04 15 07 18 8,93 

EDUCAÇÃO 1273 06 52 08 58 11,57 

LAZER 64 01 01 05 20 3,04 

SAÚDE 206 03 22 04 19 5,03 

TOTAL 2.661 16 141 49 262 36,58 

                                                                                                                 *Alguns servidores participaram em mais de uma capacitação 

Presenciais 

As ações de capacitação presencial no Regional do Maranhão têm como objetivo 
qualificar, atualizar e aperfeiçoar o desempenho dos funcionários em áreas não contempladas pelo 
Departamento Nacional do Sesc. Em 2015 foram realizadas 42 eventos de formação com a 
participação de 155 funcionários. Dessa forma, o Núcleo de Desenvolvimento Técnico capacitou 38,46% 
do total dos servidores do Regional no Maranhão, conforme meta de treinamento e capacitação (25%) 
prevista no Plano Estratégico para o ano de 2015. 

     Tabela 35 - Capacitações presenciais do Regional por programa 

POR EIXO TEMÁTICO 

PLANEJAMENTO 
ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

TÉCNICO 
COMPORTAMENTAL 

157 118 143 

POR PROGRAMA 

 
HORAS/ AULA Nº DE PARTICIPANTES 

HORAS DE CAPACITAÇÃO 
POR SERVIDOR 

ADMINISTRAÇÃO 3.704 369 10,03 

CULTURA 116 4 29 

EDUCAÇÃO 248 8 31 

LAZER 288 13 22,15 

SAÚDE 374 21 17,8 

ASSISTENCIA 64 3 21,33 

TOTAL 4.794 418 11,46 * Média 
                                                                                                                            *Alguns servidores participaram em mais de uma capacitação 

Releva-se que o departamento regional tem o programa de desenvolvimento humano 
voltado a três eixos: planejamento, comportamental e aperfeiçoamento técnico/atualização. 
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Ação 023 – Atividade Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 

 

Quadro 40 - Dados Gerais da Ação Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 

TIPO  Ação orçamentária 

FINALIDADE 
Gerenciar ações voltadas para a implantação, expansão, restauração, 
modernização, ampliação e reforma das unidades físicas da área-meio e fim.  

DESCRIÇÃO 
Compreende as realizações de estudos e projetos de obras, reforma e ampliação 
de edificações, aquisição de imóveis, aquisição e modernização de 
equipamentos. 

 

No exercício em descrição priorizou-se à manutenção e a qualificação dos espaços 
institucionais assegurando boas condições físicas a fim de proporcionar comodidade e segurança à 
clientela que utiliza a rede de serviços do Sesc no Maranhão. Deste modo, os serviços de engenharia 
realizados no exercício 2015, foram:  

 
 Sesc Administração:  
 

− Serviços de limpeza e aplicação de impermeabilizantes nas calhas e rufo de concreto, troca 
de telhas danificadas com retirada de goteiras; e substituição de peças de madeiras na 
cobertura do prédio do Sesc Administração; 

− Em andamento serviço de revisão na rede de incêndio canalizada. 

− Realização de serviços de manutenção nos aparelhos de ar condicionados e elevador; 
 

 Sesc Deodoro:  
 

− Em andamento serviço de revisão na rede de incêndio canalizada; 

− Serviços de troca da tubulação galvanizada, conexões e registro da rede de água que 
alimenta os panelões da área da cozinha do prédio do Restaurante; 

− Serviço de revisão na cobertura do prédio da educação infantil com retirada de goteiras; 

− Manutenção e limpeza da rede de esgoto; 

− Realização de serviços de manutenção nos aparelhos de ar condicionados e elevador; 

− Manutenção das câmaras frigorifica; 

− Realização de serviço de recuperação do revestimento tipo ACM; 

− Realização de serviços de troca de esquadria de alumínio bronze da sala do SOS Vestibular; 
 

 Sesc Turismo 
 
− Realização de serviços de instalação de bombas da rede de incêndio para atender o hotel, 

bloco social, ginásio e restaurante; 

− Construção de casa de bombas para rede de incêndio que alimenta o bloco social, ginásio e 
restaurante; 
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− Serviços de desmontagem e remoção de parte do brise, fixação dos rufos soltos e placas de 
policarbonato nas coberturas do Bloco Social e do Ginásio. 

− Realização de serviços de revisão no ramal de abastecimento de água da caixa d’água do 
Ginásio; 

− Revisão de quadro elétrico de comando de bombas de abastecimento de água; 

− Realização de serviços de manutenção nos aparelhos de ar condicionados e elevador; 

− Manutenção das câmaras frigorifica; 

− Realização de serviço de limpeza e substituição da bomba submersa do poço artesiano do 
prédio do Restaurante; 
 

 Prédio em condomínio da Fecomércio, Sesc e Senac 
 
− Montagem do mobiliário industrial e projetado; 

− Serviços de instalação de pontos de dados e voz, rede elétrica e montagem dos racks nos 
andares do prédio. 

− Serviço de manutenção dos elevadores; 

− Realização de serviços de manutenção corretiva no sistema de ar condicionado; 

− Realização de serviço de manutenção predial em vários locais do prédio; 

− Realização de serviços de elaboração de projeto de paisagismo; 
 

3.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 
Os indicadores de gestão utilizados evidenciam o desempenho do Regional aferindo o 

cumprimento das metas previstas e proporcionam uma análise qualitativa e quantitativa das ações 
quanto à eficácia, eficiência, economicidade, efetividade e qualidade. 
 

3.5.1 Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos 

 
Descrição: Medir o percentual de realização da meta de atendimentos previsto para o ano. 
Indicador de Eficácia. 
Fórmula: RAP=[Total de Atendimentos Realizados/Total de Atendimentos Previstos]*100 
Resultado do indicador em 2015: RAP = [12.947.179/12.259.830]*100 
RAP = 105,61%  
 

Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Eficaz 
Muito Bom Atingiu de 90% até 100% da meta 

Bom Atingiu de 80% até 89,9% da meta 

Ineficaz 

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% da meta 

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% da meta 

Muito Ruim Atingiu menos de 50% da meta 
 

 

 



125 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
O Regional registrou desempenho muito bom em 2015, registrando 105,61% de 

realização da sua meta projetada, traduzindo-se em conceito Eficaz/Muito Bom. O bom 
desempenho foi refletido nos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, visto que 
todos os programas ficaram com percentuais de realização acima de 96%.  

Evidencia-se que a meta do Programa Mesa Brasil Sesc representa 74,94% da previsão 
anual. No entanto, desconsiderando-se os atendimentos referentes ao MBS, totalizou-se 3.243.998 
atendimentos realizados cumprindo a meta estabelecida para o exercício (101,39%), o que ratifica a 
boa performance do Regional.  

 

3.5.2 Percentual de Execução Orçamentária 

 
Descrição: Medir a proporção do orçamento previsto que foi executado no ano. Indicador de 
Eficácia. 
Fórmula: PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] * 100 
Resultado do indicador em 2015: PEO = [40.799.435,37/41.200.000,00]*100 
PEO = 99,03% 
 

Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Eficaz 
Muito Bom Executou de 90% até 110% do valor orçado 

Bom Atingiu de 80% até 89,9% do valor orçado 

Ineficaz 

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% do valor orçado 

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% do valor orçado 

Muito Ruim Atingiu menos de 50% ou mais de 110% do valor orçado. 

 

 

 
 
 
Na análise entre a previsão orçamentária e as despesas realizadas verificou-se que a 

execução foi na ordem de 99,03%, valor que se enquadra no conceito Eficaz/Muito Bom. O 
resultado geral do PEO reflete a eficácia do Regional no controle do planejamento orçamentário de 
suas despesas, pois, foi assertivo na previsão de seus gastos, conforme demonstra a execução 
financeira do ano em análise. Ressalta-se que essa eficácia favoreceu o cumprimento da missão 
institucional. 

Atendimentos / Exercício 2015 COM MESA BRASIL 

Previsto Realizado % Eficácia 

12.259.830 12.947.179 105,61% 

Atendimentos / Exercício 2015 SEM MESA BRASIL 

Previsto Realizado % Eficácia 

3.199.500 3.243.998 101,39 

Execução Orçamentária - Exercício 2015 

Previsto Realizado % Eficácia 

41.200.000,00 40.799.435,37 99,03 
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3.5.3 Produtividade dos Recursos Humanos 
 
Descrição: Medir o número médio de atendimentos por servidor e comparar com o resultado do 
ano anterior, supondo-se que todos os servidores estejam prestando serviço à clientela. Indicador de 
Eficiência. 
Fórmula: PRH = Total de Atendimentos Realizados no Ano/ Total de Servidores em 31 de 
dezembro. 
Resultado do indicador em 2015: PRH = 12.947.179/ 588 
PRH = 21.967 atendimentos por servidores em 2014 
PRH = 22.019 atendimentos por servidores em 2015 
 

Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Eficiente PRH maior do que o do ano anterior 

Ineficiente PRH menor do que o do ano anterior 

 
 

O indicador de produtividade do exercício em análise ficou em torno de 22.019 
atendimentos por servidor e no comparativo 2015/2014, observa-se um crescimento de 0,24%  do 
PRH. Justifica-se essa variação em face do aumento proporcional de funcionários e atendimentos. 

 

3.5.4 Produtividade dos Recursos Financeiros 

 
Descrição: Medir o número médio de atendimentos por recursos financeiros e comparar com o 
resultado do ano anterior, supondo-se que toda a receita financeira esteja direcionada para o 
atendimento da clientela. Indicador de Eficiência. 
Fórmula: PRF=Total de Atendimentos Realizados no Ano /Total da Receita Corrente (*) + 
FUNPRI (*). ((*) – Valores deflacionados pelo IGP/DI – FGV) 
 
PRF COM MESA BRASIL 
Resultado do indicador em 2015: PRF = 12.947.179/ 50.789.121,31 
PRF = 0,25 atendimento por recurso financeiro em 2015  
PRF = 0,25 atendimento por recurso financeiro em 2014        
 
 
PRF SEM MESA BRASIL 
Resultado do indicador em 2015: PRF = 3.243.998/50.789.121,31 
PRF = 0,06 atendimento por recurso financeiro em 2015 
 
 

Comparativo da Produtividade dos Recursos Humanos 2014/2015 

Ano Atendimentos Realizados Nº de Servidores Produtividade (Atend. / Servidor) 

2014 12.214.024 556 21.967 

2015 12.947.179 588 22.019 
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Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Eficiente PRF maior do que o do ano anterior 

Ineficiente PRF menor do que o do ano anterior 

 
O indicador demonstra que a Produtividade dos Recursos Financeiros manteve-se 

inalterado quando comparado ao exercício do ano anterior.  
Registra-se, que ao se desconsiderar o atendimento do Programa Mesa Brasil Sesc, o 

PRF nesse exercício teve o valor de R$ 0,06. 
 
3.5.5 Custo Unitário do Atendimento  
 
Descrição: Medir o custo médio unitário dos atendimentos realizados e comparar com o resultado 
do ano anterior. Indicador de Economicidade. 
Fórmula: CAT = Total de Despesas Correntes (*) / Total dos Atendimentos Realizados 
(*) – valores deflacionados pelo IGP/DI – FGV 
 
COM O PROGRAMA MESA BRASIL 
Resultado do indicador em 2015: CAT = 36.456.491,97 / 12.947.179 
CAT = R$ 2,79 por atendimentos em 2014 
CAT = R$ 2,82 por atendimentos em 2015 
 
SEM MESA BRASIL 
Resultado do indicador em 2015: CAT = 36.456.491,97 / 3.243.998 
CAT = R$ 11,24 por atendimentos em 2015 
 

Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Eficiente CAT menor do que o do ano anterior 

Ineficiente CAT maior do que o do ano anterior 

 
Total de Atendimentos COM MBS 2014/ 2015 

Ano Despesas Correntes Atendimentos Realizados Custo Unitário - R$ 

2014 R$ 34.096.537,03 12.214.024 2,79 

2015 R$ 36.456.491,97 12.947.179 2,82 

 
Considerando que o indicador de Economicidade indica que o custo do atendimento foi 

maior que o ano anterior. Assim obtivemos o conceito ineficiente na utilização dos recursos 
financeiros. As despesas cresceram nos insumos dos gêneros alimentícios e a alta inflação no 
período. 

 

3.5.6 Taxa de Crescimento do Atendimento 

 
Descrição: Medir o crescimento do número de atendimentos realizados no ano em relação aos 
atendimentos realizados no ano anterior. Indicador de Efetividade. 
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Fórmula: TCA = [Total de Atendimentos Realizados no Ano*100/ Total de Atendimentos 
Realizados no Ano Anterior] – 100 
Resultado do indicador em 2015: TCA = [12.947.179*100 / 12.214.024] – 100 
TCA = 6,00% 
 
 

Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Adequado Percentual Positivo - crescimento 

Inadequado Percentual Negativo - decréscimo 

 

Total de Atendimentos 2014/ 2015 

Ano Atendimento % Crescimento 

2014 12.214.024 6,53 

2015 12.947.179 6,00 

 
Tendo em vista a boa performance do Regional no alcance das metas físicas projetadas, 

a taxa de crescimento foi positiva com um índice de 6,00% maior que no exercício anterior. 
 

3.5.7 Taxa de Renovação de Matrículas 

 
Descrição: Medir o percentual de matriculados no ano (N-1) que continuam a utilizar os serviços 
do Sesc no ano (N). Entende-se que o ato de renovação de matrículas é uma demonstração de que a 
clientela está satisfeita com o serviço oferecido pelo Sesc. Indicador de Qualidade.  
Fórmula: TRM = [Total de Matrículas Revalidadas no Ano/ Total de Matrículas no ano 
anterior]*100  
Resultado do indicador em 2015: TRM = [31.608/50.207] * 100 
TRM = 77,24% de matrículas revalidadas em 2014 
TRM = 62,95% de matrículas revalidadas em 2015 
 

Avaliação do Resultado do Indicador 

Conceito Descrição 

Mais Efetivo Percentual maior do que o do ano anterior 

Menos Efetivo Percentual menor do que o do ano anterior 

 

Ano 
Total de Matrículas 

Revalidadas  
Total de Matrículas do 

ano anterior 
% Renovação 

Matrículas 

2014 34.382 44.514 77,24 

2015 31.608 50.207 62,95 

                                                                                      Fonte: SDE/ DPD, 2015. 

No período em análise observa-se que a taxa de renovação de matrícula obteve índice de 
62,95% tendo variação à menor em relação a 2014 na ordem de 14,29%. O decréscimo da taxa de 
renovação de matrícula no comparativo 2014/2015 foi em função de gratuidade nos serviços de 
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habilitações, no exercício anterior objetivando o alcance da meta estratégica da satisfação da 
clientela, sendo que a gratuidade não se repetiu em 2015, assim o índice de revalidação ficou a 
menor que no exercício anterior. 
 

3.5.8 Pesquisas de Satisfação da Clientela - Indicador de Qualidade 

 
No sentido de manter a qualidade dos serviços prestados pela instituição, contribuindo 

para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da clientela, o Sesc realizou em 2015, Pesquisa de 
Satisfação, tendo como objeto de análise a atividade Nutrição, da unidade operacional Sesc 
Deodoro, cuja atividade [...] consiste em  ações destinadas ao  fornecimento de refeições, proteção e 
recuperação do estado  nutricional, por meio da realização de nutrição, lanches e consulta 
dietoterápica. (Portaria “N” Sesc n° 490/2004). 

 

3.5.8.1 Metodologia 

A pesquisa de satisfação foi realizada em agosto de 2015, mediante aplicação de 
questionário eletrônico com clientes do restaurante da unidade Sesc Deodoro, alcançando 662 
clientes, sendo 542 beneficiários e 120 usuários/conveniados. As perguntas objetivaram avaliar o 
serviço de refeições ofertado diariamente à clientela e mensurar o grau de satisfação do público.   

O questionário contemplou três questões com as seguintes opções de respostas: Muito 
Satisfeito, Satisfeito, Pouco Satisfeito e Insatisfeito.            

Após período de aplicação da pesquisa, tabularam-se os dados coletados gerando os 
resultados apresentados. 

Destaca-se que a aplicação da pesquisa foi de responsabilidade da Diretoria de 
Planejamento e Desenvolvimento (DPD), ficando sob sua guarda os dados que subsidiaram este 
relatório. 

 
3.5.8.2 Resultados (síntese) 

A) Em relação ao Cardápio oferecido diariamente, você está? 
 
 

 
 

 
Neste item apurou-se que a maioria 

da clientela está satisfeita com os cardápios 
oferecidos. O gráfico ao lado registra que 45,8% 
dos entrevistados responderam estar Satisfeitos 
com o cardápio, outros 34,3% Muitos 
Satisfeitos, 16,5% Pouco Satisfeitos e apenas 
3,5% responderam estar Insatisfeitos. O 
somatório dos itens satisfeito e muito satisfeito, 
totalizou 80,1%, resultado que mostra que a 
clientela aprova o cardápio oferecido pelo 
restaurante do Sesc. No entanto, o Regional 
deve adotar estratégias para eliminar o 
percentual de insatisfação.   
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Seção “GOVERNANÇA” 

 

4. GOVERNANÇA  

 

4.1 Descrição das estruturas de governança 

A governança envolve a estrutura administrativa e as instâncias da instituição, de modo, 
a facilitar a interação de seus atores, o desenvolvimento do trabalho e os instrumentos e 
documentos utilizados objetivando o alcance da missão institucional.  Assim, fundamentado no 
conceito: “O sistema de governança de uma organização reflete a maneira como diversos atores 
organizam-se, interagem e procedem para obter boa governança. Envolve, portanto, as 
estruturas administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, 
documentos e outros), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas envolvidas direta, 
ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização.”  
(Relatório de Gestão TCU, 2014),  o Regional do Sesc no Maranhão tem a seguinte estrutura de 
governança. 

De acordo com a Legislação do Sesc, Art. 12, a estrutura de governança da Instituição 
está assim composta: 

I – Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se compõe 
de: 

a) Conselho Nacional (CN) – órgão deliberativo; 
b) Departamento Nacional (DN) – órgão executivo; 
c) Conselho Fiscal (CF) – órgão de fiscalização financeira. 
II – Administrações Regionais (A.A.R.R), com jurisdição nas bases territoriais 
correspondentes e que se compõem de: 
a) Conselho Regional (CR) – órgão deliberativo; 
b) Departamento Regional (DR) – órgão executivo 

 
                  O Departamento Regional do Sesc, conta em sua estrutura de governança com a Direção 
Regional, diretorias de área, gerências de unidades de serviços, coordenadorias setoriais e 
comissões internas (Patrimônio e financeira).  Essa estrutura hierárquica possibilita a direção, o 
controle e a avaliação dos processos internos da instituição, bem como a comunicação com seus 
diversos públicos. 
 

4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados 

 
Conforme Regulamento do Sesc em seu Capítulo VI, Seção I, Art. 22, o Conselho 

Regional é composto por:  
 

Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se: 

I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual; 
II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de 
Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas 
Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS; 
III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de 
Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas 
Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS; 
IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, 
escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado, ou por eles eleito; 
V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro 
de Estado; 
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VI - do Diretor do DR; 
VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência 
Social; 
VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que 
atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas 
Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS; e  
IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que 
atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas 
Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS. 
Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, 
podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou. (NR) 

 
O mesmo Regulamento em seu Capítulo VI, Seção I, Art. 25, o Conselho Regional 

descreve as competências do CR:  
 

Art. 25 - Ao Conselho Regional (CR) compete: 
a) deliberar sobre a administração regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos; 
b) fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da ação do Sesc, adaptando-as às 
peculiaridades regionais; 
 
E no capítulo VII, Art. 28, inciso IV, alínea “a” afirma que: 
 
Ao Diretor do DR compete: 

a) Organizar, dirigir e fiscalizar os serviços do órgão a se cargo, baixando as necessárias instruções. 
 

Segue abaixo a relação dos membros do Conselho Regional do Sesc no Maranhão, 
informando o período da gestão, a função e o órgão de representação. 

 

Quadro 41 - Relação de membros do Conselho Sesc / MA 

 

MEMBROS DO CR FUNÇÃO 
ÓRGÃO DE 

REPRESENTAÇÃO 
PÉRIODO DA 

GESTÃO 

José Arteiro da Silva Presidente Fecomércio/ Sesc/Senac 31/05/2014 a 
31/05/2018 

Antônio de Sousa 
Freitas 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Ivanilde Sampaio da 
Silva 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

João Borges Lira 
Conselheiro 

(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

José William Câmara 
Ribeiro 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Luís Joaquim Braga 
Sobrinho 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Marcelino Ramos 
Araújo 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 
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Maurício Aragão 
Feijó 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Raimundo Edson 
Fernandes Rodrigues 

de Sousa 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Vilson Estácio Maia 
Conselheiro 

(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Reginaldo Pacheco de 
Sousa 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

José Ivan Ferreira 
Conselheiro 

(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Antônio Íris de 
Oliveira 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Atividades 
de Comércio de Bens e de 

Serviços Efetivos 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Gilberto Alves 
Ribeiro 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes das Federações 
Nacionais 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Paulo Humberto de 
Aguiar Carneiro 

Coelho 

Conselheiro 
(Suplente) 

Representantes das Federações 
Nacionais 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Silvio Conceição 
Pinheiro 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes do Ministério 
do Trabalho e Emprego 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Orcemir José da Paz 
Furtado 

Conselheiro 
(Suplente) 

Representantes do Ministério 
do Trabalho e Emprego 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Rosângela Diniz 
Ribeiro Cabral 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes do Instituto 
Nacional do Seguro Social - 

INSS 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Maria de Fátima 
Moraes dos Santos 

Conselheiro 
(Suplente) 

Representantes do Instituto 
Nacional do Seguro Social - 

INSS 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Quelps da Costa 
Oliveira 

Conselheiro 
(Efetivo) 

Representantes dos 
Trabalhadores 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

Edimilson dos Santos 
Conselheiro 
(Suplente) 

Representantes dos 
Trabalhadores 

31/05/2014 a 
31/05/2018 

 

4.3 Atuação da unidade de auditoria interna 

 
Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura como órgão de fiscalização 

interna, conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. 
Sendo assim, possui papel fundamental no esforço das melhorias empregadas em prol da excelência 
e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade. 
 

Segundo o Regimento Interno do Conselho Fiscal do Sesc, Aprovado pelo CF em 
21/5/2010, homologado pelo CN em 14/7/2010, por meio da Resolução SESC 1.194/2010: 
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“Art. 4º Compete ao Conselho Fiscal: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das Administrações Regionais (AARR), através da 
análise dos balancetes mensais, da realização de auditorias ou de outras ações inerentes ao bom desempenho 
dessas atribuições;  
II - representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos, seus retificativos ou nas contas da AN 
e das AARR e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou 
outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regulamento do Sesc;  
III - emitir parecer sobre os orçamentos da AN e das AARR e suas retificações, atentando especialmente para o 
estabelecido nos artigos 32 a 40 do Regulamento do Sesc;  
IV - examinar as prestações de contas da AN e das AARR e emitir parecer fundamentado e conclusivo sobre a 
matéria;  
 

Não obstante, o trabalho do Conselho Fiscal na auditoria dos processos deste 
Departamento Regional, a Direção Regional acompanha os processos internos, por meio das 
diretorias de áreas que nas reuniões periódicas apontam riscos de gestão ou são orientadas para 
melhoria das práticas administrativas. Além disso, o Plano Estratégico 2016-2020 prevê a 
implantação de unidade de controle interno.  
 

4.4 Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 
Não houve ocorrência no exercício 2015. 
 
 

4.5 Gestão de riscos e controles internos 

 
O Departamento Regional do Sesc no Maranhão tem a percepção dos riscos de gestão. 

Nesse sentido, vem buscando a modernização da gestão para maior controle, avaliação e 
implementação de ferramentas que possibilitem intensificar o acompanhamento técnico aos 
programas e serviços ofertados pelo Regional, no sentido de identificar e gerenciar tais riscos. 
Nessa perspectiva tem-se realizado reuniões técnicas e avaliações periódicas nas áreas  estratégicas 
objetivando identificar e minimizar tais riscos.  

No entanto, para avançar nesta matéria, foi enfatizada a necessidade da capacitação 
profissional dos funcionários para aprimoramento das metodologias, técnicas de trabalho e no 
desenvolvimento de atitudes focadas nos princípios institucionais. Releva-se ainda, que a Direção 
Regional implantará em 2016, a Assessoria de Gestão da Qualidade e Controle Interno com vistas 
ao  aperfeiçoamento da gestão de riscos. 

Conforme item 3.4, desde 2015, realiza-se o monitoramento das áreas consideradas de 
maior risco, a exemplo das áreas de compras, licitações e contratos. 

Da mesma forma, a Direção Regional tem feito reuniões mensais com as diretorias 
intermediárias e gerencias das unidades, no sentido de orientar para a gestão de riscos e controles 
nas áreas administrativas e finalísticas, de modo a salvaguardar a imagem positiva da instituição, 
bem como evidenciar a transparência na gestão do Sesc no Maranhão. 
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Quadro 42 – Avaliação do Sistema de Controles Internos do DR 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

1. Os objetivos e metas do DR estão formalizados.     x 

2. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

    x 

3. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

   X  

4. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

   X  

5. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 
de risco do DR ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

   X  

6. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

   X  

7. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade. 

   X  

8. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    x 

9. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

    x 

Análise crítica e comentários relevantes: 
Registra-se que o Sesc no Maranhão possui documentos e normativos que orientam os processos administrativos, no 
entanto falta intensificar a capacitação dos funcionários quanto à gestão de riscos, de modo que se aumente a percepção 
sobre esse assunto no Regional. 
 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto do DR. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto do DR, 
porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto do DR. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto do DR, 
porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto do DR. 

 

 

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado 

 
Não se aplica ao Sesc, visto que os membros do Conselho Regional do Sesc no 

Maranhão não são remunerados. 
 

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 
Não se aplica neste exercício, visto que não houve contratação de empresa de auditoria 

independente em 2015.   
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Seção “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE” 

 

 

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

5.1 Canais de acesso ao cidadão 

 

O Serviço Social do Comércio (SESC) é uma entidade mantida pela iniciativa privada, 

criada em 1946 para atender as necessidades dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e 

turismo, prioritariamente de menor renda, portanto razão de sua existência, mas também estende os 

seus serviços a outros segmentos da sociedade. 

Desde a sua criação, o Sesc tem, por meio de suas ações, melhorado a qualidade de vida 

de seu público alvo, como também tem contribuído para o avanço das políticas públicas no 

Maranhão, ao atuar nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

Além do contato direto com sua clientela, por meio das ações realizadas nas suas 

unidades de serviço fixas e móveis, o Sesc disponibiliza canais de relacionamento com seus 

clientes, no sentido de facilitar o atendimento a solicitações, reclamações, denúncias e sugestões. 

Entre esses canais, destacam-se o Fale Conosco (disponível no site 

www.sescma.com.br), pelo qual o cliente preenche um formulário informando sua necessidade e 

envia a mensagem instantaneamente. Se preferir, também pode utilizar os telefones (98)3216-3800 

e (98)3216-3804(FAX) ou o e-mail sescma@ma.sesc.com. 

Esse canal é gerenciado pela Assessoria de Comunicação (Ascom), que recebe a 

demanda e ao dispor da informação  ao cliente. Quando não detém a informação, encaminha a 

demanda para o setor relacionado.  

Segundo a Ascom 90% da demanda do Fale Conosco corresponde a pedidos de 

informações acerca de cursos e demais serviços oferecidos pelo Sesc, como também sobre cadastro 

e matrícula da clientela.  

O comerciário e o cidadão em geral se relacionam com o Sesc por meio do sitio 

www.sescma.com.br e pelas redes sociais (facebook, twitter), onde além de encontrar informações 

sobre as atividades realizadas pela instituição, curtindo as publicações, também sugere, elogia e 

reclama.  

Além disso, o Regional realiza as pesquisas para medir o grau de satisfação da clientela 

em relação à qualidade dos serviços prestados pelo Sesc (ver item 3.5.8). 

Na perspectiva de estreitar o relacionamento com a sua clientela, no sentido de ampliar 

a escuta de suas reivindicações, o Regional no Maranhão, alinhado à política do Departamento 

Nacional, iniciou em 2015 o processo de implantação de um canal de Ouvidoria. Nesse sentindo, 

funcionários participaram do Curso “Gestão e Prática em Ouvidoria”, que foi realizado pela 

Ouvidoria-Geral da União. Assim, foi designado, pela Direção Regional, funcionário para ser 

interlocutor do Regional no Departamento Nacional fortalecendo a criação da rede de Ouvidoria do 

Sesc.   

Dessa forma, a Instituição vem se adequando às diretrizes da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), buscando uma gestão  transparente. Nesse sentido, publica periodicamente 

informações acerca de seus dirigentes, estrutura remuneratória, quadro de funcionários e a tabela de 
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execução orçamentária, os quais estão disponíveis para consulta dos cidadãos no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.sescma.com.br/transparencia.php. 

 

5.2 Carta de Serviço ao Cidadão 
 

Não se aplica ao Sesc, uma vez que está relacionada às entidades integrantes ao Poder 

Público Federal.  

 

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

O Sesc no Maranhão tem como prática aferir por amostragem a satisfação de seus 

clientes, a partir de 2015, se implantou a pesquisa de auto atendimento já demonstrada no item 3.5. 

8 com índices de satisfação dentro dos parâmetros positivos. Ressalta-se que considerando a 

diversidade de serviços ofertados em diferentes espaços os instrumentos utilizados para medir a 

satisfação nas atividades são questionários impressos e opiniários, os quais servem como 

instrumento de avaliação da validade do serviço proposto, dentre os quais citam-se: o Turismo 

Emissivo, cujos roteiros de viagens se baseiam nas demandas dos clientes; Biblioteca; Hotel; 

projetos  culturais, entre outros. 

 
 

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

 

O Sesc no Maranhão disponibiliza o sítio institucional, onde por meio do link 

http://www.sescma.com.br/transparencia.php os cidadão-usuários poderão obter informações sobre 

a transparência na gestão e aos serviços ofertados pela Instituição no endereço eletrônico: 

www.sescma.com.br. 
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Seção “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS” 
 

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1 Desempenho financeiro no exercício 

 

As informações deste item encontram-se na Seção “Anexos e Apêndices”.  

 

� Relatório do Contador - Anexo 1  

 
 

6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 
e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

As informações deste item encontram-se na Seção “Anexos e Apêndices”.  

 

� Nota Explicativa nº 1 – Anexo 2  

 

 

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 
As informações deste item encontram-se na Seção “Anexos e Apêndices”.  

 

� Nota Explicativa nº 2 – Anexo 3  

 

 

6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

As informações deste item encontram-se na Seção “Anexos e Apêndices”.  

 

� Demonstrativos da Prestação de Contas –Anexo 4  

� ORC’s iniciais – Anexo 5 

� ORC’s finais – Anexo 6;  

� Declaração de Conformidade Financeira - Anexo 7 

� Excerto da Ata – Anexo 8 
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Seção “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO” 
 
7 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

7.1 Gestão de pessoas 

 

7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 
Em 2015 a Coordenação de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo Gestão de Pessoas, 

desenvolveu suas ações com base na força de trabalho, que teve a seguinte composição: 

             Tabela 36 - Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

a) Número de Pessoal Efetivo 474 

b) Número de Pessoal Contratado 3 

c) Número de prestadores de serviços através de empresas 18 

d) Número de estagiários do Regional 23 

e) Número de estagiários do PEBE (DN) 70 

f) Outros não apresentados nos itens anteriores - 

TOTAL 588 

                                                                                                         FONTE: RM LABORE-CGP, 2015. 
 

Para a composição da tabela 36, foram considerados servidores com contrato por prazo 
determinado para substituição por necessidade temporária nas atividades, os servidores de carreira e 
ainda àqueles em licença. 

A tabela abaixo demonstra a força de trabalho da UJ, comparando-se a lotação autorizada 
com a efetiva e está organizado por tipologia de cargos, lotação (autorizada e efetiva) registrando-
se, ainda, os ingressos e egressos no exercício relatado. 

Tabela 37- Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação Apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos em 

2015 
Egressos em 

2015 Autorizada Efetiva 

1 Provimento de cargo efetivo 648 477 45 37 

1.1 Servidores efetivos  635 473 39 31 

1.2 Temporários 13 3 6 6 

1.3 Servidores Cedidos ou em Licença - 1 - - 

1.3.1 Cedidos - - - - 

1.3.2 Licença remunerada - - - - 

1.3.3 Licença não remunerada - 1 - - 

TOTAL 648 477 45 37 

Obs: Lotação alterada conforme Resolução Sesc Ad Referendum 77/2015               Fonte: RM Labore-CGP, 2015. 
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A tabela abaixo evidencia a distribuição da força de trabalho nas áreas meio e fim, dos 
servidores de carreira e em contratos temporários. 

Tabela 38 - Distribuição da Lotação da Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos 
Lotação da Força de Trabalho 

Área Meio Área Fim  

Servidores efetivos  107 367 

Temporários 0 3 

Total da Força de Trabalho 107 370 

Fonte: CGP, 2015 
 

Tabela 39- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do DR 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação 

Ingressos 
em 2015 

Egressos 
em 2015 

Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 77 35 3 2 

1.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior 32 9 3 2 

1.2. Servidores  45 26 0 0 

2.   Funções Gratificadas 30 17 0 1 

2.1. Servidores  30 17 0 1 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  107 52 3 3 

Obs: Lotação alterada conforme Resolução Ad Referendum 77/2015                                             Fonte: RM Labore-CGP, 2015. 

 
As tabelas 37, 38 e 39 apresentam o cenário da composição do quadro de Recursos 

Humanos em 31/12/2015, onde a lotação efetiva foi de 73,61% da lotação autorizada. Entre os 
servidores de carreira e contratos temporários, 77,57% atuam na área finalística. Quanto à 
distribuição dos cargos em comissão e funções gratificadas, a proporção da lotação efetiva 
representa 10,90% do total dos servidores do Regional. 
 
 

 Tabela 40 - Situações que reduzem a força de trabalho do DR – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de 

pessoas na situação 
em 31 de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2) - 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão - 

1.2. Outras situações específicas  - 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 14 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  - 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País - 

2.5.        Por doença e moléstia grave. 14 
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3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) - 

3.1. De oficio, no interesse da Administração - 

3.2. A pedido, a critério da Administração - 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/ 
companheiro 

- 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde - 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo - 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) - 

4.1. Doença em pessoa da família  - 

4.2. Capacitação  - 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) - 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  - 

5.2. Serviço militar - 

5.3. Atividade política - 

5.4. Interesses particulares  - 

5.5. Mandato classista - 

6. Outras situações  - 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 14 

Fonte: CGP, 2015. 
 
Análise Crítica - O Regional em 2015 teve 14 servidores afastados, dos quais dois afastados, são 
mulheres por Licença Maternidade e os demais por Auxílio Doença. Ao longo de 2015, a CGP 
realizou o acompanhamento dos servidores que estiveram em gozo de benefício pelo INSS, 
buscando reduzir o tempo de afastamento e o prejuízo dos funcionários em função da greve de 
médicos peritos do INSS, que durou aproximadamente 140 dias. 

Quadro 43 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do DR 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de 
Cargos do Órgão em que há Ocorrência de 

Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do 
Exercício 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 2015 2014 2013 

- - - - - - 

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

 Não se aplica ao Sesc Maranhão no exercício 
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Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 
 
Quadro 44 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc 

UJ: AR / MA CNPJ: 04.155.096/0001-18 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade 
Exigido dos 

Trabalhadores 
Contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2014 V O CS-010-2014 
05121169/ 
00001-13 

01.08.2014 01.08.2016   24 24   P 

Observações: 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: COINF, 2015.   
 
Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 
Quadro 45 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 
Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc 
UJ: AR/MA CNPJ: 04.155.096/0001-18 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
Exigido dos 

Trabalhadores 
Contratados 

Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2014 L O CS-002-2014 18.708.575/0001-29 06.02.2014 06.02.2017   1 1   P 

Observações: 

LEGENDA 
Área: 
1.       Segurança; 
2.       Transportes; 
3.       Informática; 
4.       Copeiragem; 
5.       Recepção; 
6.       Reprografia; 
7.       Telecomunicações; 
8.       Manutenção de bens móveis 
9.       Manutenção de bens imóveis 
10.    Brigadistas 
11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12.    Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; 
(M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) 
Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no 
contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: COINF, 2015. 
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Análise Crítica:  
 

O Contrato de prestação de serviço de vigilância ostensiva tem se desenvolvido em 
conformidade com as cláusulas estabelecidas nos referidos contratos. 
 
 
Contratação de Estagiários e Aprendizes 
 

A tabela abaixo demonstra a composição do quadro de estagiários da UJ, contemplando 
também os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes, discriminando de acordo com 
o nível de escolaridade exigido e com a alocação dos estagiários na estrutura da UJ (na área fim ou 
na área meio). 

Tabela 41 - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 19 91 102 93 576.613,95 

1.1    Área Fim 19 75 79 72 465.196,35 

1.2    Área Meio - 16 23 21 111.417,60 

2.      Nível Médio - - - - - 

2.1    Área Fim - - - - - 

2.2    Área Meio - - - - - 

3.      Total (1+2) 19 91 102 93 576.613,95 

Análise Crítica: O Sesc tem o Programa Especial Bolsa Estágio (PEBE), do Departamento Nacional e do Regional 
para 18 cursos de nível superior, distribuídos para atuação nas áreas meio e área fim. Com maior abrangência nos 
programas finalísticos. 

 

Tabela 42 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizes 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior - - - - - 

1.1 Área Fim - - - - - 

1.2 Área Meio - - 03 - 10.582,73 

2. Nível Médio - - - - - 

2.1 Área Fim - - - - - 

2.2 Área Meio - - - - - 

3. Total (1+2) - - - - - 

 
Em 2015, o Departamento Regional admitiu os Menores Aprendizes selecionados pelo 

processo seletivo realizado em 2014, cumprindo a legislação trabalhista e em atenção à 
responsabilidade social. 
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7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 
A tabela 43 aponta a redução de 16% de Custos de Pessoal entre os valores pagos aos 

servidores de carreira no comparativo 2014/2015. Esse índice ocorreu em função de benefício 
auxílio alimentação, concedido no início de 2014, sendo pago na folha de pagamento no período de 
tramitação do processo licitatório para contratação de empresa especializada.  

Ressalta-se também que, houve uma redução de 50% nos gastos com funcionários em 
contrato de trabalho temporário. Contudo, o Sesc  admitiu, em conformidade com a Lei nº 10.097, 
de 19 de dezembro de 2000, ampliada pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, em seu 
quadro, no ano de 2015, três jovens aprendizes. Além destes, foram admitidos para contrato de 
trabalho temporário, seis profissionais, dentre eles, técnicos especializados odontólogos, arte 
educadores, assistentes educacionais, auxiliares de cozinheiro e operacional e professores.  
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Tabela 43 - Custos do pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios  
2015 8.576.534,15 - 128.465,19 229.544,05 157.271,75 2.911.996,83 2.183.369,84 - - 14.187.181,81 

2014 9.564.706,97 - 363.372,95 250.692,07 153.734,99 3.930.173,38 2.517.204,14 - 13.742,53 16.793.627,03 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 
2015 99.474,14 - - 195,35 - 61.295,89 27.015,82 - - 187.981,20 

2014 225.007,40 - - 6.456,98 9.459,80 81.369,03 53.595,84 - - 375.889,05 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 
2015 - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 
2015 829.451,20 - 25.146,66 - 10.909,00 294.650,21 200.969,81 - - 1.361.126,88 

2014 1.465.554,62 - 64.462,49 - 32.403,00 547.270,58 385.285,85 - - 2.494.976,54 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 
2015 481.989,91 - 236.954,64 - 14.505,80 243.628,50 176.053,03 - - 1.153.131,88 

2014 443.918,64 - 218.935,91 9,00 13.225,67 239.524,30 153.099,65 - - 1.068.713,17 

Estagiários 

Exercícios 
2015 483.305,95 - - - 93.144,00 - 164,00 - - 576.613,95 

2014 488.631,98 - - - 91.106,00 - 1.290,55 - - 581.028,53 

Fonte: CGP, 2015. 
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7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

A gestão de riscos, relacionadas ao pessoal neste Departamento Regional, no exercício 
em relato, esteve focada na observância da legislação trabalhista, na manutenção dos benefícios e 
assistência aos funcionários, bem como no controle dos exames médicos periódicos e no suporte à 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA), buscando assegurar direitos 
coletivos, manter boas condições de ambiente de trabalho relacionadas à biossegurança, ergonomia 
e a segurança individual e coletiva dos funcionários. 

 

7.1.3.1  Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

 

No exercício 2015, observou-se que o absenteísmo no Regional registrou taxa de 15%, 
enquanto o índice alcançado em 2014 foi de 14,3%, uma diferença a maior de 0,7%.  

Quanto a taxa de turnover, observou-se que esta se manteve razoavelmente estável, com 
variação de apenas 0,3% entre 2014 e 2015 e índices de 4,1% em 2014 e 4,4% respectivamente. 
Foram registrados 37 (trinta e sete) desligamentos, sendo: 4 (quatro)  por término de contrato de 
trabalho por prazo determinado; 2 (dois) por término do período de experiência de 90 dias com 
avaliações desfavoráveis à continuidade do contrato de trabalho, 18 (dezoito) pedidos de 
desligamento e 7 (sete) por iniciativa do Sesc, justificados por não apresentarem alinhamento ao 
perfil institucional. 

Ressalta-se que no decorrer do exercício 2015, o Departamento Regional realizou 
processos seletivos para os cargos de: Técnico Especializado Odontólogo; Auxiliar Operacional; 
Motorista; Pedagogo; e Instrutor com habilitação em dança. Evidencia-se ainda, a realização de 
seletivos para o Programa Bolsa Estágio DN e DR.  

 
 

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 
Não se aplica ao Sesc, a entidade não gere patrimônio imobiliário da União. 

 
 

7.2.2 Informação sobre imóveis locados de terceiros 

 
Não se aplica ao Sesc, a entidade não locou imóveis de terceiros em 2015. 

 
 

7.2.3 Gestão do Patrimônio Mobiliário 

 
O gerenciamento do patrimônio mobiliário do Sesc no Maranhão é realizado pela 

Coordenação de Logística e Patrimônio (CLP), sendo esta responsável ainda pelo controle da frota 
de veículos da instituição. 
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7.2.3.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade do DR 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: 
A frota de veículos da Instituição é gerida pelo normativo de veículos, aprovado pela ordem de 
serviço nº 063/2006. 
 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades do DR: O Sesc focado na 
sua missão de atender os comerciários e suas famílias, bem como os usuários de menor renda 
levando serviços básicos que promovam o bem-estar e a qualidade de vida tem como espaço 
primeiro de sua atuação as unidades operacionais fixas e móveis, contudo no intuito de ampliar 
a abrangência e a cobertura de suas ações à clientela preferencial, utiliza seu segundo espaço de 
atuação, a comunidade, para a realização de serviços com ênfase aos Programas: Saúde, 
Cultura, Lazer e Assistência. Ressalta-se que o Regional dispõe de unidades móveis (BiblioSesc 
e OdontoSesc), contudo, realiza vasta gama de serviços nas comunidades com a necessidade de 
transporte de pessoas e materiais, razão pela qual se justifica a necessidade da frota de veículos 
neste Regional. 
 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade do DR, discriminados por grupos, 
segundo a classificação que lhes seja dada pelo DR, bem como sua totalização por grupo e 
geral: 
 

PLACA MARCA MODELO GRUPO/TIPO QUANT. 

HPV-6279 Volkswagem Kombi Transporte carga 01 

NHG-5554 Toyota Hilux cabine simples Transporte carga 01 

NHH-8685 Volkswagem Caminhão Baú Transporte carga 01 

NHP-5621 Fiat Ducato furgão Transporte carga 01 

NNC-8004 Chevrolet S-10 cabine simples Transporte carga 01 

PSK-4682 Ducato Ducato/furgão Transporte carga 01 

PSK-4902 Ducato Ducato/furgão Transporte carga 01 

SUBTOTAL 07 

NHD-1555 Mercedes Sprinter Passageiro 01 

OXU-4780 Mercedes Microonibus Passageiro 01 

SUBTOTAL 02 

NHH-6769 Toyota Hilux cabine dupla Misto 01 

SUBTOTAL 01 

NHR-4182 Fiat Doblô Passeio 01 

NHS-2278 Fiat Doblô Passeio 01 

NNA-6547 Toyota Corola Passeio 01 

NNA-6557 Toyota Corola Passeio 01 

NXO-4140 Chevrolet Zafira Passeio 01 

NXO-0091 Chevrolet Prisma Passeio 01 

NXP-1999 Chevrolet Cruze Passeio 01 

PSJ-1727 Toyota Corola Passeio 01 

PSI-7571 Toyota Corola Passeio 01 
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PSJ-9514 Fiat Doblô Passeio 01 

PSJ-8874 Fiat Doblô Passeio 01 

PSJ-8918 Fiat Doblô Passeio 01 

SUBTOTAL 12 

KXT-0768 Ford Caminhão baú Bibliosesc 01 

KNY-2375 Ford Caminhão baú Bibliosesc 01 

SUBTOTAL 02 

LNG-8718 Randon Baú/Odontosesc Reboque 01 

SUBTOTAL 01 

NHO-2650 Honda Bros 150 Moto 01 

SUBTOTAL 01 

TOTAL 26 

 
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

contida na letra “c” supra; 
 

GRUPO Média Km Rodados/Ano 

Transporte de cargas 6.863 

Passeio 11.615 

Misto 24.950 

Passageiro 10.952 

BiblioSesc 4.151 

Reboque - 

Moto - 

 
e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

 
GRUPO Idade média da frota 

Transporte de cargas 6,57 anos 

Passageiro 5 anos 

Passeio 3,75 anos 

Misto 9 anos 

Bibliosesc 7,5 anos 

Reboque 16 anos 

Moto 8 anos 

 
f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 
administração da frota, entre outros); 

 

GRUPO 
Custos associados à 

manutenção da frota 
Transporte de cargas R$ 12.263,32 
Passageiro R$ 667,98 
Passeio R$16.074,30 
Misto R$ 28.962,37 
Bibliosesc R$ 16.615,93 
Reboque R$ 53.000,00 
Moto - 
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g) Plano de substituição da frota; 
 

- Transporte de cargas: a cada 6 anos ou de acordo com a quilometragem rodada (veículos a 
diesel) 

- Passageiro: a cada 5 anos 

- BiblioSesc: estes veículos são do tipo baú, cuja estrutura interna é constituída por uma 
biblioteca e em razão da natureza da atividade os veículos deste grupo possuem baixa 
quilometragem visto que o BiblioSesc desloca-se para atendimento da clientela em ponto 
fixo das em comunidades por onde circula, inviabilizando a mensuração de substituição do 
mesmo, pois dependerá do processo de deterioração do móvel. 

- Reboque: Este veículo faz parte do OdontoSesc, portanto, possui pouca quilometragem 
rodada e o baú é composto por consultórios odontológicos. Evidencia-se que não há plano 
de substituição do móvel. 

- Moto: a cada 6 anos. 
 

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  
 

O Sesc no Maranhão optou pela aquisição de veículos em vez de locação de veículos 
por considerar importante a existência de veículos próprios, visto a extensão das ações do Sesc nas 
comunidades, bem como para facilitar a mobilidade das equipes de trabalho e a logística dessas 
operações. 

i) Estrutura de controles de que o DR dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 
econômica do serviço de transporte. 

 
Dispomos de controles mensais de quilometragem rodada, gastos com combustíveis e 

manutenção e também a média mensal destes gastos. Está em fase de construção um software para 
aprimoramento desse processo. 

 

7.2.3.2 Frota de Veículos Automotores a Serviço do DR, mas contratada de terceiros 

Não se aplica ao Sesc no Maranhão neste exercício. 
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7.2.3.3 Informações sobre a Gestão de Unidades Móveis do DR 

 
Quadro 46 – Unidades Móveis do DR 

 
Item 

Unidades 
Móveis 

Abrangência Destinação 

1 ODONTOSESC 
Em 2015 o OdontoSesc esteve 
implantado em Imperatriz/MA  

Interiorização mediante convênio firmado com 
prefeituras para desenvolvimento das atividades 
de assistência odontológica e educação em 
saúde. 

2 BIBLIOSESC I 
São Luís, Paço do Lumiar e Raposa/ 
MA 

Atendimento a comunidades com ações de 
fomento a leitura e empréstimo de livros. 

3 
BIBLIOSESC 

II 
São Luís, Paço do Lumiar e Raposa/ 
MA 

Atendimento a comunidades com ações de 
fomento a leitura e empréstimo de livros. 

 

7.2.4 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

Quadro 47 – Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário 

Item 
Unidade Operacional 

/ Imóveis 
Endereço Destinação 

1 Sesc Deodoro 
Av. Silva, nº 164, Centro, São 

Luís - MA 

Oferta de serviços aos comerciários, 
dependentes e usuários do Sesc por meio 
da realização de atividades/ programas da 

área finalística. 

2 Sesc Administração 
Av. Gomes de Castro nº 132, 

Centro, São Luís – MA 

Suporte às demais unidades operacionais 
por meio da realização de atividades da 

área administrativa . 

3 
Sesc 

Turismo 
Av. São Carlos, S/N, Olho 
D’Água, São Luís - MA 

Oferta de serviços aos comerciários, 
dependentes e usuários do Sesc por meio 
da realização de atividades/ programas da 

área finalística. 

4 
Sesc 

Saúde 
Rua do Sol, nº 616, Centro, São 

Luís - MA 

Oferta de serviços aos comerciários, 
dependentes e usuários do Sesc por meio 
da realização de atividades/ programas da 

área finalística. 

5 
Sesc 

Caxias 
Praça Cândido Mendes, nº 10, 

Caxias - MA 

Oferta de serviços aos comerciários, 
dependentes e usuários do Sesc por meio 
da realização de atividades/ programas da 

área finalística. 

4 
Sesc 

Itapecuru 
BR -222, Roseana Sarney, 

Itapecuru-MA 

Oferta de serviços aos comerciários, 
dependentes e usuários do Sesc por meio 
da realização de atividades/ programas da 

área finalística. 

5 Terreno Imperatriz 
Rua Luís Domingues, nº 118 – 

Beira Rio – Imperatriz/MA 
Construção de nova unidade operacional 

do Sesc 
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Análise Crítica: As unidades operacionais e administrativa do Regional do Sesc no Maranhão 
estão em boas condições físicas, em sua maioria, no entanto apresentam a capacidade instalada 
saturada e necessidade de serviços de manutenção constante, o que por vezes acarreta interrupção 
dos serviços. Contudo, avalia-se positiva as instalações físicas existentes, pois o plano estratégico 
aponta como objetivo a ampliação e qualificação dos espaços físicos como meta estratégica para a 
satisfação da clientela. 
 

7.3 Gestão da tecnologia da informação 

 
A atividade de TI é gerenciada pela Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI), 

setor vinculado a Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento (DPD), a quem compete 
administrar e dar suporte técnico à rede corporativa do Sesc, desenvolvendo e implantando, 
sistemas de informação, para que atendam as necessidades da instituição. 

Cabe a CTI assegurar o desenvolvimento dos projetos de sistemas de informação, 
analisar e acompanhar a evolução tecnológica, definindo os recursos de hardware e software 
adequados e necessários, bem como prestar assistência técnica às unidades operacionais e 
administrativa.  

A CTI, em 2015, teve equipe com a seguinte composição: 1 (um) analista de sistema 
(Coordenador), 2 (dois) Programadores de Sistemas, 2 (dois) técnicos de Hardware. Ressalta-se a 
disponibilização de duas vagas para estagiários pelo Programa Bolsa Estágio do Departamento 
Nacional (Pebe). 

Visando a melhoria dos processos, a CTI investiu no desenvolvimento de novos 
softwares, a exemplo do Sistema Informatizado Help Desk, Sistema de Protocolo (Siproc) e Novo 
Sistema de Gestão de Processos.  

Para mitigar a dependência tecnológica do Regional em relação a empresas 
terceirizadas, além do desenvolvimento por parte da CTI em novos softwares, o Sesc no Maranhão 
investiu em capacitação de sua equipe de trabalho com a realização de 20 ações formativas, sendo 7 
presenciais e 13 por meio de videoconferência. 
 

7.3.1 Principais sistemas de informações 

SOFTWARES DO DN 

Sistema Objetivos Funcionalidades 
Responsável 

Técnico em TI 

Resp. Técnico 
na área de 
utilização 

Criticidade 
para o DR 

Sistema de 
Gestão de 
Material – 

SGM 

Gerenciament
o integrado de 

Compras, 
Patrimônio e 

Almoxarifado. 

Processo completo de 
compra desde o 

pedido até a entrega, 
controle patrimonial e 
Controle de estoque. 

Fábio André de 
Abreu Silva  

e 
Jorge Henrique 

Araújo Mota 

Leonardo Reis 
Cantanhede 

e 
Francisco 

Daniel Santos 
Araújo 

Realiza as 
solicitações de 

aquisição 
interna e 
externa 

controlando os 
processos de 

compra, 
estoque e 
logística. 
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Sistema de 
Gestão 

Financeira – 
SGF 

Gerenciament
o Integrado 
das finanças 

institucionais. 

Todo o Processo 
contábil da 
instituição, 

contemplando o 
processo de 

orçamentário e 
entradas e saídas de 
ordem financeira. 

Fábio André de 
Abreu Silva  

e 
 Jorge Henrique 

Araújo Mota 

Augusto Castro 
Jorge Rabelo 

e 
 Dailson Santos 

Barros 

Sistema de 
controle e 

monitoramento 
dos processos 

contábeis 
institucionais 

Sistema 
Central de 

Atendimento 
- SCA 

Cadastramento 
de credenciais 

para acesso 
aos serviços 
institucionais 

Acesso através de 
credenciamento a 
todas atividades 
disponíveis no 

regional 

Fábio André de 
Abreu Silva 

 e 
 Jorge Henrique 

Araújo Mota 

Maria de 
Lourdes Durans 

Pereira 

Controle de 
acesso as 
atividades 

institucionais 

Sistema 
Mobiliário – 

SISMOB 

Gerenciament
o de bens 

imobiliários 

Cadastro patrimonial 
de bens imóveis da 

instituição 

Fábio André de 
Abreu Silva 

e 
 Jorge Henrique 

Araújo Mota 

Robert Mendes 
Silva 

Controle 
patrimonial de 
bens imóveis 
da instituição 

Sistema de 
Dados 

Estatísticos – 
SDE 

Gerenciament
o e controle de 

dados 
referentes às 
atividades 

institucionais 

Condensa todos os 
dados estatísticos das 

atividades. 

Jorge Henrique 
Araújo Mota 

Edinete Pereira 
Oliveira 

Sistema de 
contagem da 

produção 
social. 

Sistema de 
Venda de 
Produtos e 
Serviços – 

PDV 

Gerenciament
o de venda 
produtos e 
serviços. 

Venda de produtos e 
serviços 

Fábio André de 
Abreu Silva  

e 
 Jorge Henrique 

Araújo Mota 

Davidson da 
Cunha Ribeiro, 

Ronald 
Emerson 
Oliveira 
Privado, 

Marinete da 
Silva Diógenes 

e Lauro 
Henrique 
Moreno 

Evangelista. 

Gerenciamento 
de venda 

produtos e 
serviços. 

Sistema de 
Gerenciamen
to de Pontos 
de Vendas – 
GERPDV 

Gerenciament
o do sistema 

ponto de 
venda 

Controle e 
acompanhamento em 
tempo real dos caixas 

PDV 

Fábio André de 
Abreu Silva  

e 
 Jorge Henrique 

Araújo Mota 

Davidson da 
Cunha Ribeiro, 

Ronald 
Emerson 
Oliveira 
Privado, 

Marinete da 
Silva Diógenes, 

e Lauro 
Henrique 
Moreno 

Evangelista. 

Acompanha em 
tempo real os 
caixas PDV 

SOFTWARES ADQUIRIDOS 

Sistema Objetivos Funcionalidades 
Responsável 

Técnico em TI 

Resp. Técnico 
na área de 
utilização 

Criticidade 
para o DR 

Desbravador 
Sistema de 
Hotelaria 

Gerenciament
o Hoteleiro 

Check In, Check out 
e rotinas hoteleiras 

Fábio André de 
Abreu Silva, Jorge 
Henrique Araújo 

Mota. 

Lucélia Martins 
Sousa Bezerra 

Gerencia todas 
as atividades 
referentes à 

hotelaria 
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Informa 
Desktop e 

Web Sistema 
de Controle 

da Biblioteca 

Gerenciament
o de 

Biblioteca 

Controla o acervo e 
empréstimo de livros 

Fábio André de 
Abreu Silva, Jorge 
Henrique Araújo 

Mota. 

Gizelly Silva 
Almeida 

Gerencia todas 
as atividades 
referentes à 
Biblioteca 

TOTVS 
Folha de 

Pagamento 

Gerenciament
o de Recursos 

Humanos e 
folha de 

pagamento 

Folha de pagamento, 
gestão de acesso, e 
gestão de pessoas. 

Jorge Henrique 
Araújo Mota. 

Dailson Santos 
Barros 

Gerencia todos 
os processos de 

recursos 
humanos 

SOFTWARES DO DR 

Sistema Objetivos Funcionalidades 
Responsável 

Técnico em TI 

Resp. Técnico 
na área de 
utilização 

Criticidade 
para o DR 

Sistema 
Gestor de 

Processos - 
SGP 

Apoio às 
solicitações no 

âmbito dos 
Recursos 
Humanos 

Sistema de apoio ao 
RH 

Fábio André de 
Abreu Silva, Jorge 
Henrique Araújo 

Mota. 

Dailson Santos 
Barros 

Gerencia 
processos de 
requisição de 

recursos 
humanos 

Sistema de 
HelpDesk - 

SiHD 

Serviço de 
apoio a 

usuários para 
suporte e 

resolução de 
problemas 
técnicos, 

provendo uma 
comunicação 
efetiva entre 

os usuários e a 
equipe de TI 

Solicitação de 
serviços de suporte 

em TI por área, 
Relatórios Gerencias 

Fábio André de 
Abreu Silva, Jorge 
Henrique Araújo 

Mota, Jouglas 
Willians Castro 

Serrão, Gerinaldo 
Chaves Machado e 

Sebastião Silva 
Junior 

Fábio André de 
Abreu Silva 

Gerencia todas 
as atividades 
referentes a 

serviços de TI 

Sistema de 
Informações 
Gerenciais – 

SIG 

Apoio à(s) 
Direção(ões) 

em um 
ambiente 

integrado com 
informações e 

dados 
numéricos de 

serviços 
internos e 

externos do 
Sesc 

Módulos 
informativos sobre 

Clientela, Atividades, 
Financeiro, Recursos 
Humanos, Diversos 

Fábio André de 
Abreu Silva, Jorge 
Henrique Araújo 
Mota e Jouglas 
Willians Castro 

Serrão 

Fábio André de 
Abreu Silva 

Gerencia 
informações de 

matrícula, 
finanças e 

corpo técnico 

Sistema de 
Protocolos – 

SiPro 

Oferecer 
maior 

organização, 
garantir a 

padronização 
e facilitar o 

trâmite interno 
de 

documentos. 

Envio e recebimento 
de documentos, 

Aprovação e 
Reprovação, 
Relatórios 

Fábio André de 
Abreu Silva, Jorge 
Henrique Araújo 

Mota, Jouglas 
Willians Castro 

Serrão 

Fábio André de 
Abreu Silva 

Gerencia o 
trâmite interno 
de documentos 

 
 

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

 
O Sesc no Maranhão não possui PETI e PDTI 
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7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 
A gestão ambiental e sustentabilidade no Sesc no Maranhão se encontra fundamentada 

nas Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015, em que o Regional promoveu ações de sensibilização 
dos funcionários por meio do projeto Ecos e de seus clientes por meio do projeto Educar para 
Preservar, Sesc Sustentabilidade, Semana do Meio Ambiente, Mostra Sesc Lixo é Quase Nada, 
entre outras ações de educação ambiental e fortalecimento da sustentabilidade 

Releva-se ainda, a observação da legislação de sustentabilidade nos serviços de 
engenharia e nas licitações para utilização de produtos e equipamentos ecologicamente corretos, 
bem como para a utilização de energias limpas que vêm direcionando os serviços de engenharia 
deste Regional para adequação das unidades operacionais e administrativas desta Instituição. 
 
 

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 
de serviços ou obras 
 

Além das proposições existentes como: redução de energia, papel, elaboração de editais 
com materiais biodegradáveis, campanha para arrecadação de papéis a serem destinados a 
reciclagem com reversão para arrecadação de alimentos não perecíveis destinados ao Mesa Brasil, o 
Sesc trabalhou na conscientização dos seus funcionários para a utilização correta das fontes de 
recursos esgotáveis. Deste modo, buscou-se a redução de impressão de documentos através da 
digitalização de documentos, maior uso dos arquivos eletrônicos e magnéticos e reuso de papéis; 
redução de descartáveis com a adoção de copos plásticos duráveis em atenção ao  Programa Ecos; e 
a economia de energia.  

Os Programas finalísticos do Sesc vêm trabalhando, a sustentabilidade como tema 
transversal nas principais atividades/realizações, conforme apontado no resumo do item 3.4 deste 
documento.  
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Seção “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE” 

 
8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 
Não houve recomendação da TCU no exercício. 

 
8.2 Tratamento de recomendações da CGU 

 
Não houve recomendação da CGU no exercício. 

 

8.3 Tratamento de recomendações do órgão de controle interno 

 
8.3.1 Recomendações do órgão de controle interno  
 

Não houve ocorrência de recomendações até 31 de dezembro de 2015 
 
8.3.2 Recomendações do Conselho Fiscal pendentes de atendimento ao final do exercício 
 
Plano de Providências do Conselho Fiscal (31/12/15) 

 
1 - PONTO DE AUDITORIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE 
GÁS DO SESC DEODORO 

a) recomendação: Anexar os projetos de engenharia ao processo, conforme parágrafo 
segundo do artigo 13 da Resolução Sesc no 1.252/2012. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): anexar os projetos de engenharia nos próximos 
processos 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
2 - PONTO DE AUDITORIA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DO SESC DEODORO E SESC TURISMO 

a) recomendação:  Anexar os projetos de engenharia aos processos, conforme parágrafo 
segundo do artigo13 da Resolução Sesc no 1.252/2012. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): anexar os projetos de engenharia nos próximos 
processos 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
3 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 
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a) recomendação: Evidenciar, nas futuras obras, a aprovação do Projeto Básico pela 
autoridade competente, conforme artigo 25, letra "i" do Regulamento do Sesc. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): no próximo processo licitatório será 
evidenciado a aprovação do Projeto Básico pelas autoridades competentes. 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
4 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Fazer constar no orçamento-base o índice da construção civil utilizado para 
formação dos preços, bem como demonstrar as fontes utilizadas na composição dos custos. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
5 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Fazer constar nos contratos cláusula que obrigue a contratada a apresentar 
cópia da folha de pagamento relativa  aos  seus  empregados  envolvidos  na  prestação  dos  
serviços, conforme determina o artigo 47 da Instrução Normativa MF/RFB 971/2009 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
6 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Evidenciar, nas futuras obras, que todos os fatos imprevisíveis e 
importantes na obra sejam relatados no Diário da Obra, pois servirão de documentação 
comprobatória para justificar os termos aditivos, conforme exigência contratual. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
7 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Enviar ao Conselho Fiscal a apuração de todos os itens que foram 
acrescidos e/ou reduzidos da planilha orçamentária, a fim de apurarmos o desembolso ou 
ressarcimento dos cofres da Instituição. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 
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8 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Cumprir todas as cláusulas contratuais, a fim de assegurar os interesses da 
Instituição. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
9 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Formalizar os termos aditivos necessários, inclusive prorrogando a 
duração do contrato, e homologado pela autoridade competente, em observância ao artigo 
29 da Resolução Sesc no 1.252/2012. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
10 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Exigir que o prestador de serviços emita ART Complementar vinculada 
à prorrogação, ao aditamento, à modificação de objetivo ou outra alteração contratual que 
envolva qualquer serviço de Engenharia e Arquitetura vinculada à ART original, conforme 
artigo 12 da Resolução no 1.025/09 do Confea. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 
11 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Exigir que o prestador de serviços providencie o Seguro de 
Responsabilidade Civil complementar vinculada à prorrogação, ao aditamento, à 
modificação de objetivo ou outra alteração contratual que envolva qualquer serviço de 
Engenharia e Arquitetura. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): em andamento 
d) prazo limite de implantação: a definir 

 

12 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Cumprir todas as cláusulas contratuais, a fim de assegurar os interesses da 
Instituição. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): acatado 
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d) prazo limite de implantação: próximo processo licitatórios 
 

13 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Exigir que o prestador de serviços emita ART Complementar de 
fiscalização vinculada à prorrogação, ao aditamento, à modificação de objetivo ou outra 
alteração contratual que envolva qualquer serviço de Engenharia e Arquitetura vinculada à 
ART original, conforme o artigo 12 da Resolução no 1.025/09 do Confea. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): acatado 
d) prazo limite de implantação: próximo processo licitatório 

 
14 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS – INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Exigir, nas futuras obras, que a contratada efetue as "planilhas de 
medição" ou "boletins de medição", discriminando e quantificando os serviços executados, 
de acordo com cronograma físico e financeiro e devidamente assinados pelo preposto da 
contratada e pelo fiscal, a fim de assegurar o pagamento à contratada. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): acatado 
d) prazo limite de implantação: próximo processo licitatório 

 
15 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Cumprir todas as cláusulas contratuais, a fim de assegurar os interesses da 
Instituição 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): acatado 
d) prazo limite de implantação: próximo processo licitatórios 

 
16 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS – INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Exigir, nas futuras obras, a permanência da placa de fiscalização da obra 
até a conclusão dos serviços, como prevê o artigo 16 da Lei no 5.194/66. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
c) providências a serem implantadas (ação): acatado 
d) prazo limite de implantação: próximo processo licitatório 

 

17 - PONTO DE AUDITORIA: OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS - INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS CORRELATOS - EDIFÍCIO FECOMÉRCIO 

a) recomendação: Exigir, nas futuras obras, que a contratada apresente todos os exames 
estabelecidos na Norma Regulamentadora de Medicina e Segurança do Trabalho - NR 07. 
b) posicionamento do gestor: Ciente, em providência. 
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c) providências a serem implantadas (ação): acatado 
d) prazo limite de implantação: próximo processo licitatório 

 
8.4 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário 
 

Não houve ocorrência no exercício. 
 
8.5 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 
 

Não se aplica ao Sesc. O Sesc possui regulamentação própria de licitações e contratos, 
RESOLUÇÃO Nº 1.252/2012, que visa garantir que 'será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo’. 
 

 
 

São Luís/ MA, 1º de março de 2016. 
 

 
____________________________________     ______________________________________ 

      José Arteiro da Silva                                Maria dos Remédios Serra Pereira 
Presidente do Conselho Regional    Diretora Regional do Sesc/MA 

 
 

____________________________________     ______________________________________ 
                  Rutineia Amaral Monteiro                         Augusto Jorge Castro Rabelo  
  Diretora de Planejamento e Desenvolvimento   Coordenador de Finanças 

 
 
 



Seção “ANEXOS E APÊNDICES” 
 

Anexo 1 - Relatório do Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Anexo 2 - Nota Explicativa n.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 - Nota explicativa n.2 
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Anexo 4 – PC’s 

Balanço Orçamentário (PC 3) 
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Balanço Financeiro (PC-5) 
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Balanço Patrimonial Comparado (PC 6) 
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Demonstração das Variações Patrimoniais (PC 7) 
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Demonstrativo das Receitas de Serviços Realizadas por Programas/Atividades (PC 13) 
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Demonstrativo das Despesas Realizadas por Programa/Atividade segundo as categorias econômicas das despesas correntes (PC 14) 
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Demonstrativo das Despesas Realizadas por Programa/Atividade (PC 15) 
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Anexo 5 - ORC's Inicia 

ORC 1 – Detalhamento das Receitas Correntes e de Capital 
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ORC 2 – Programa de Trabalho
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ORC 3 Detalhamento das Despesas Correntes e de Capital 
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ORC 4 – Detalhamento da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicos 
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ORC 5 – Detalhamento das Despesas Correntes por Código de Programas e Projetos/Atividades 
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ORC 6  – Detalhamento das Despesas de Capital por Código de Programas e Projetos/Atividades  
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Anexo 6 - ORC's Finais 

ORC 1  – Detalhamento das Receitas Correntes e de Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 

ORC 2  – Programa de Trabalho 
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ORC 3  – Detalhamento das Despesas Correntes e de Capital 
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ORC 4  – Detalhamento da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas 
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ORC 5  – Detalhamento das Despesas Correntes por Código de Programas e Projetos/Atividades 
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ORC 6  – Detalhamento das Despesas de Capital por Código de Programas e Projetos/Atividades 
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Anexo 7 - Excerto da Ata 
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