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1. APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o Programa de Trabalho e o Orçamento Programa para o exercício de 2019 do 

Departamento Regional - SESC/AR/MT para a devida apreciação, possíveis considerações e aprovação.  

Fundamentado nos referenciais institucionais, Diretrizes Gerais de Ação, Diretrizes do Quinquênio, Plano 

Estratégico do Sesc 2017-2020 e Plano Estratégico 2016-2020, esse trabalho contou com a participação das 

equipes de todas as áreas que compõem nossa Administração Regional, como acontece anualmente.  

O papel do Orçamento é garantir o necessário suporte à execução da extensa programação contida no 

Programa de Trabalho, onde estão fixadas as despesas e previstas as receitas, para cada uma das ações 

proposta nesse documento, que contempla detalhadamente essas informações e as movimentações através 

das rubricas e as fontes das contas de receitas e despesas, exigidas no orçamento. 

Para o exercício de 2019, o Orçamento é de R$ 79.676.618 (setenta e nove milhões, seiscentos e setenta e 

sei mil e seiscentos e dezoito reais), distribuídos pelas contas e elementos. Para garantir a coerência com 

nossas diretrizes e objetivos, buscamos manter o alinhamento e a estreita conexão entre as nossas 

programações, características e realidades demandadas ajustadas com as necessidades futuras. 

Destacamos que a elaboração desse documento é o grande momento onde contamos com a ampla 

colaboração de todos os segmentos, pois a sua execução e avaliação depende do compromisso de todos que 

participaram e contribuíram na definição e no estabelecimento da programação das ações, metas e objetivos 

institucional, que aqui estão contidas. 

Ao finalizar, cumpre-nos agradecer o apoio do Departamento Nacional, a nossa equipe de empregados e 

Diretoria do Sesc. Destacamos, em especial, nossos agradecimentos aos Membros do nosso Conselho 

Regional, que nunca deixou de prestar o apoio e inestimável voto de confiança a nossa administração. 

 

Carlos Alberto Tondati Rissato 

Diretor Regional 

 José Wenceslau de Souza Junior 

Presidente 
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2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

2.1. CONTEXTO NACIONAL  

De acordo com a Revista de Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 

número 212, de agosto de 2018, no início do ano, o Brasil estava saindo, ainda que lentamente, de um 

período de recessão e os empresários do comércio estavam demonstrando otimismo com o ano de 2018. 

Em 2017, o varejo teve um crescimento de 4,0% e recuperou parte das perdas da crise – o primeiro 

resultado positivo desde 2013. 

Em janeiro de 2018, o mercado projetava um crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2,7%, com 

a inflação em torno de 3,95%, segundo o boletim Focus, divulgado em janeiro de 2018 pelo Banco Central. 

O cenário econômico então mais otimista, aliado à recente aprovação da reforma trabalhista, em novembro 

do ano passado, contribuiu para o aumento da confiança dos empresários. Em suas projeções, a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimava um crescimento em 

torno de 5,0% para o varejo em 2018 – a previsão chegou a 5,4%, após o bom desempenho do comércio em 

março. Já o setor de serviços, sendo um segmento com bastante impacto na economia brasileira, 

especialmente na geração de vagas de emprego, foi o último a entrar na crise e, ao que tudo indica, deverá 

ser o último a sair dela. Ainda assim, mesmo com uma expectativa menos otimista, falava-se em 

crescimento do setor em torno de 0,8%. É verdade que faltaram reformas essenciais como a da Previdência 

e a tributária, e as grandes discussões ficaram para depois das eleições presidenciais de 2018.  

No entanto, para um país que tinha acabado de ter 1,0% de elevação no PIB, após dois anos de retração, 

estimulado pelo agronegócio, um crescimento moderado não era mau negócio.  

Porém, a greve dos caminhoneiros em maio de 2018 em todo o Brasil trouxe perdas significativas para a 

economia. Segundo levantamento da CNC, a perda nas vendas de combustíveis e lubrificantes foi estimada 

em R$ 1,42 bilhão, e a escassez de combustíveis que restringiu a oferta de produtos hortifrutigranjeiros no 

ramo de hiper, supermercados e minimercados levou esse segmento à perda de R$ 1,73 bilhão, 

contabilizando perdas de R$ 3,1 bilhões no faturamento – isso somente entre os dias 21 e 28 de maio e em 

seis capitais brasileiras. Como a greve durou mais três dias e seus reflexos demoraram ainda mais a se 

dissipar, o estrago foi ainda maior. Em maio, o varejo ampliado – que engloba os setores de materiais de 

construção e de venda de veículos – perdeu R$ 7,4 bilhões no faturamento. Foi uma retração de 4,9% em 

relação ao mês anterior. Para efeito de comparação, em abril, o varejo ampliado havia crescido 1,3%, 

puxado justamente pelas vendas de veículos, motocicletas e autopeças. Outra comparação: este foi o pior 

mês de maio em 15 anos de levantamentos da série com ajustes sazonais.  

Com isso, a CNC revisou a projeção de crescimento do comércio para 4,5%. “Tivemos reajuste de preços 

por conta do desabastecimento e queda no volume de vendas, uma vez que o consumidor não encontrou 

produtos na prateleira e, naturalmente, o comércio colheu um resultado bastante negativo”, explicou Fabio 

Bentes, chefe da Divisão Econômica da Confederação. No mesmo mês, o setor de serviços registrou perda 

de R$ 2,2 bilhões, acarretando uma queda de 3,8% em relação a abril e levando a CNC a esperar uma 
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queda de 1,3% no faturamento do setor – o que será o quarto ano consecutivo de retração do segmento, 

caso a previsão se confirme. O impacto na confiança dos empresários também foi imediato. Em junho, mês 

seguinte à paralisação, 62,3% dos empresários entrevistados afirmaram que houve piora no cenário 

econômico, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela CNC. Em 

julho, esse percentual subiu para 69,4%. “Tanto a insatisfação com a situação atual quanto as expectativas 

para o crescimento da economia impactaram significativamente o indicador de confiança de julho”, 

esclareceu Fabio Bentes. 

Diante desse cenário, a projeção para o Produto Interno Bruto em 2018 também foi derrubada. O boletim 

Focus, do Banco Central, divulgado em 6 de agosto, manteve a previsão de +1,5%. A previsão da CNC 

segue a tendência do mercado: crescimento de 1,6%. 

A greve teve um grande impacto na economia em 2018, mas outros fatores também contribuíram para o 

agravamento da situação. “As paralisações de maio/junho podem ser consideradas ‘pontos fora da curva’, 

ou seja, fenômenos atípicos que atingiram em cheio boa parte do setor produtivo”, afirmou Fabio Bentes. 

O déficit nas contas públicas, comprometido ainda mais com o subsídio ao diesel para controle do preço, 

uma das demandas dos caminhoneiros, e o desequilíbrio fiscal também entraram na conta. “O desequilíbrio 

fiscal é o ponto de maior vulnerabilidade da economia brasileira neste momento”, apontou Bentes. 

Além disso, o ritmo fraco do mercado de trabalho, a desvalorização do real e as pressões de custos, 

impostas pelo ritmo mais acelerado de preços administrados, também são apontados como razões para esse 

cenário. “As incertezas são grandes, a confiança ainda está muito baixa e só deve voltar a subir quando o 

governo sinalizar que vai recuperar o equilíbrio fiscal”, afirmou o chefe da Divisão Econômica da CNC. 

A mudança, claro, fica a depender do resultado das próximas eleições, uma vez que a incerteza quanto ao 

cenário político é um inibidor natural de investimentos no País.  

Apesar do cenário caótico, alguns sinais mostram que, aos poucos, o País está colocando novamente o pé 

no acelerador, ainda que pisando no freio ao mesmo tempo. Até o momento, as datas comemorativas 

importantes para o comércio, como Páscoa e Dia das Mães, tiveram seus melhores desempenhos nas 

vendas em cinco anos. A Copa do Mundo também trouxe algum alívio para os setores diretamente 

impactados como bares e restaurantes, supermercados e lojas de eletroeletrônicos. Black Friday e Natal 

devem completar esse quadro e seguir a tendência de crescimento em relação às mesmas datas em 2017. 

A CNC estima também que serão abertas mais de 5 mil novas lojas até o fim do ano. A previsão é 

drasticamente menor do que a do início de 2018 (20,7 mil), mas vem após o melhor saldo semestral desde a 

segunda metade de 2013 (+16,7 mil lojas). No entanto, apenas com ajustes essenciais para conter os 

problemas citados anteriormente, especialmente a aceleração do mercado de trabalho – o que impacta 

diretamente a intenção de consumo das famílias –, a economia voltará a dar os sinais claros de recuperação 

que vinha apresentando. Um desafio que o próximo presidente da República precisará encarar se quiser 

percorrer melhores estradas rumo ao desenvolvimento. 
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2.2. CONTEXTO ESTADUAL  

O Estado ocupa uma área de 903.366,19 km² do território brasileiro, com uma população de 3.344.544 

habitantes, segundo a estimativa populacional de 2017, com dados coletados pelo IBGE ( Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), concentrando 1,6% da população brasileira. É um estado de 

proporções gigantescas com diversas regiões inabitadas, o que interfere diretamente na taxa de densidade 

demográfica, que é de 3,7 habitantes por km2. Devido à sua imensa dimensão territorial, existem 13 

municípios ou 9% que se localizam a mais de 1.000 km, de distância da Capital Cuiabá.  

O IBGE também aponta que a taxa de urbanização do estado é 82% da sua população residente, ou seja, 

2.667.699 pessoas, vivem na área urbana e, o restante vive na área rural. Desses residentes, os dados 

informam que a população estadual é formada por 51% de homens e 49% são do sexo feminino.  

Distribuição Populacional Por Idade no Estado 

à Predomina a faixa etária compreendida dos 25 a 39 anos 24,70%  

à Na faixa etária de 15 a 24 anos 15,80%  

à Na faixa etária acima de 60 anos, são 11,4%. 

à A faixa etária de zero a 14 anos 23,4%. 

2.2.1. IDH, ÍNDICE DE POBREZA E EXPECTATIVA DE VIDA DO ESTADO 

O Coeficiente de Gini que mede a desigualdade de um povo e lugar mostra que no Estado temos apenas 48 

(34%) municípios que apresentam boas pontuações no Gini e no IDH e apesar de o Estado ter crescido 

economicamente, a sua renda não é justamente distribuída.  Uma grande preocupação é o crescimento 

populacional, do estado conforme a última contagem PNAD 2015, pois é uma variável que tende a 

pressionar os municípios por mais políticas públicas impactando suas limitações de recursos, necessidades 

de expansão e de investimentos.  

Portanto acreditamos que não se deve medir a vida de um povo, somente, com os números do PIB ou renda 

per capita. Afinal um grande PIB distribuído por 3,3 milhões de pessoas até daria uma renda razoável. 

Todavia Mato Grosso é o estado mais desigual da região Centro Oeste.  Conforme dados (IBGE-2010), o 

IDH M, estadual é de 0,725. Ele é o menor da região centro oeste, onde ocupa a 11ª posição em nível 

Nacional que é 0,727.  

O índice de pobreza estadual ocupa a 11º, posição no ranking Nacional e a expectativa de vida a 12ª 

posição com 74 anos de vida. Portanto abaixo dos 75,5 anos estimado para o país. 

Dos 141 municípios do estado destacamos os 5 com IDH M mais alto e outros 5 com IDH M mais baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Quadro: 01 - IDH 

IDH M alto IDH M  baixo 

Municípios IDH M Posição Municípios IDH M Posição 

Cuiabá 0,785 1º Campinápolis 0,538 141º 

Lucas do Rio Verde 0,765 2º Nova Nazaré 0,595 140º 

Nova Mutum 0,758 3º Porto Estrela 0,599 139º 

Rondonópolis 0,755 4º Barão de Melgaço 0,600 138º 

Sinop 0,754 5º Cotriguaçu 0,601 137º 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP citado por SEPLAN (2013) 

Do quadro acima, o Sesc/MT está presente e possui unidades  em 03 municípios (Cuiabá, Rondonópolis e 

Barão de Melgaço) e está em implantação uma Unidade na cidade de Sinop.  

O informe técnico PIB (Produto Interno Bruto) Trimestral do Estado de Mato Grosso – 4° trimestre de 

2017 –, divulgado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan-MT), nesta quinta-feira (17), apontou 

que a economia de Mato Grosso apresentou um crescimento de 11,2% no ano de 2017. O desempenho 

estimado da economia nacional registrou 1,0% pelo Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE. 

Entre os estados, novamente Mato Grosso apresentou a maior alta do PIB no acumulado de 2017 ao 

alcançar 11,2%. 

Quadro: 02 – Variação do PIB por setor 

Taxas (%) Agropecuária Indústria Serviços PIB 

Variação do acumulado dos trimestres de 2017 

em relação aos trimestres de 2016 
47,0 1,8 1,8 11,2 

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN MT). 

 

O setor agropecuário registrou um crescimento acumulado de 47,0% em relação ao ano anterior, 

impulsionado pela produção agrícola, em especial de soja; pela recuperação da produção de milho e boa 

participação do algodão no cenário nacional. 

 Já o resultado do desempenho do setor da indústria adveio da indústria de transformação, em particular da 

indústria de alimentos que processa a produção agrícola regional. Dentro deste setor a construção civil não 

obteve êxito no ano de 2017, sendo este o terceiro ano consecutivo de queda de desempenho. 

 A série trimestral de serviços fecha o quarto trimestre de 2017 alicerçado no desempenho do comércio e 

dos serviços de transporte, inerentes à escoação da produção agropecuária. Após dois anos de resultados 

negativos o setor encerra 2017 no positivo. 

Com relação ao mercado de trabalho formal, o Ministério do Planejamento divulgou uma análise detalhada 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostra a recuperação do mercado de 

trabalho formal no estado do Mato Grosso. Somente em 2018, entre janeiro e abril, já foi registrado saldo 

positivo de 8,589 novos postos, o que representa crescimento de 1,81% em todo o estado. 

Cuiabá está entre os municípios mais promissores. O crescimento da capital nos quatro primeiros meses do 

ano já corresponde a aumento de 0,75%. Ainda de acordo com dados do Caged, no mesmo período o Brasil 
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registrou a criação de 336,8 mil empregos com carteira assinada. O secretário de Planejamento e Assuntos 

Econômicos do ministério, Júlio Alexandre, afirmou que até o primeiro trimestre deste ano, o crescimento 

da economia se mostrou consistente, com o crescimento do PIB puxado, sobretudo, pela força da demanda 

doméstica e, em especial, dos investimentos. 

Educação 

Conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os municípios são responsáveis por fornecer a 

educação de base, ou seja: creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino 

fundamental (7 a 14 anos). Os estados devem priorizar o ensino médio, mas também atuar, em parceria com 

os municípios, na oferta de ensino fundamental. 

Segundo Censo escolar INEP/2017, segue a quantidade de matriculados das redes estaduais e municipais, 

urbanas e rurais em tempo parcial e integral do estado de Mato Grosso: 

 112.116 matrículas em creche; 

 Pré-Escolas 161.828 estudantes; 

 Anos Iniciais 435.928 estudantes; 

 Anos Finais 355.192 estudantes; 

 Ensino Médio 244.516 estudantes; 

 Educação de Jovens e Adultos 133.912 estudantes e 

 Educação Especial 33.972 estudantes. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017 do IBGE, a taxa de 

analfabetismo grupo com mais de 15 anos é de 6,5%. E no grupo de idade de 60 anos ou mais é de 23,6%.   

Ainda com relação a esta pesquisa, segue a taxa de escolarização por grupo de idade: 

0 a 3 anos: 27,8%; 

4 e 5 anos: 86,9%; 

6 a 14 anos: 99,4%; 

15 a 17 anos: 86,6% e 

18 a 24 anos: 33,5%. 

Saúde 

Estatísticas da pasta de saúde estadual apontam que são elevadas as taxas de incidência de doenças como 

hanseníase, tuberculose, leishmaniose visceral e tegumentar americana, malária, dengue, hantavírus, 

hepatite tipo B e vírus da Zika e é crítica a oferta dos serviços de saúde, perceptível pela demora e 

precariedade na realização de procedimentos e atendimentos, e também pela falta de leitos hospitalares e 

unidades de tratamento intensivo (especializados e não especializados). 

Conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde, o estado conta com a Atenção Primária à Saúde que 

caracteriza-se por um conjunto de ações que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 



 

Programa de Trabalho 2019  18 
 

agravos com diminuição de fator de risco, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e 

a manutenção da saúde. A partir de 2013, apesar do crescente aumento de cobertura nos últimos cinco anos, 

o estado só alcançou a média nacional em 2017. Porém, ainda há desafios a superar, especialmente no que 

diz respeito às iniquidades regionais quanto às diferenças de cobertura de Atenção Primária. A cobertura 

média do estado é de 76,34% da população estimada. As duas regiões de saúde com menor cobertura da 

população estimada de Atenção Primária é a baixada cuiabana e a região noroeste matogrossense, com 

53,65% e 74,46% de cobertura respectivamente.  

O novo Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2018 aponta que 82 

cidades estão em situação de alerta ou risco de surto de dengue, zika e chikungunya no estado do Mato 

Grosso. Dos 141 municípios do estado, 136 realizaram o levantamento de infestação do Aedes aegypti. 

Desse total, 19 estão em risco de surto das doenças e 63 aparecem em alerta. Cuiabá, a capital do estado, 

está em situação de risco. Em 2018, até 21 de abril, foram notificados 4.519 casos prováveis de dengue em 

Mato Grosso, uma redução de 24% em relação ao mesmo período de 2017 (5.642). Em relação à 

chikungunya, foram registrados 10.852 casos prováveis. A redução é de 93% em relação ao mesmo período 

do ano passado, quando foram registrados 1.857 casos. 

Mato Grosso vai fazer parte de uma nova estratégia do Ministério da Saúde que tem a missão de reduzir 

mortes de recém-nascidos e melhorar a qualificação das maternidades que acolhem esses bebês. A 

iniciativa prevê a redução da mortalidade nos primeiros 28 dias de vida e o aumento na taxa de aleitamento 

materno. As maternidades também estarão aptas a compartilhar essa estratégia com outras unidades de 

saúde do estado. A taxa de mortalidade infantil é a maior do Centro-Oeste – 19,2 óbitos a cada mil crianças 

nascidas vivas. 

O governo atual considera que a saúde pública é uma das áreas sociais mais importantes, haja vista se tratar 

de um assunto de interesse público. Considera que é direito fundamental da pessoa humana e que abrange 

não só a prestação de serviços como combate e prevenção de doenças, mas também a qualidade de vida da 

população.  

Assim definiu que serão enfatizadas 3 estratégias na área de saúde pública: 

1. Cooperação entre Estado e Municípios com foco na atenção básica 

2. Regionalização dos serviços e ações de média e alta complexidade 

3. Humanização e eficiência do SUS no estado 

Cultura  

O Estado tem um potencial cultural rico não aproveitado do ponto de vista social e econômico. Além de 

uma rica biodiversidade e bens naturais, tem a sua diversidade cultural e o patrimônio histórico. Portanto 

não há motivo para que os setores econômicos, a classe artística, a população e o próprio Estado não se 

beneficiem das atividades e práticas culturais que são riquezas inexploradas que certamente podem 

contribuir na geração de emprego, renda e desenvolvimento humano. 
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Na culinária destacam-se pratos típicos como Maria Isabel, farofa de banana, pacu assado, monoica de 

pintado, bolo de arroz, cabeça de boi assada, boi no rolete, paçoca de pilão, frango e arroz com pequi 

outros. O artesanato é representado pela viola de cocho, bonecas de pano, em madeira, bagaço de cana, 

cerâmica, com argila, trançados de fibras de vegetais, de taquara, as redes bordadas e diversos trabalhos 

artesanais com sobras de madeiras e sementes. 

Alem de manter um bom convívio com os demais movimentos culturais, o Estado apresenta grande riqueza 

cultural própria, representada pelo Siriri, Cururu, Rasqueado Cuiabano, o Boi, a Serra, a Dança de São 

Gonçalo, Dança dos Mascarados, o Chorado o Congo, entre outras. 

Assim, entendemos que é o planejamento cultural com suas metas, objetivos e estratégias que poderá 

garantir a efetividade das políticas públicas e a valorização do patrimônio artístico e cultural existentes no 

estado.  

Esporte e Lazer  

O estado de Mato Grosso, através da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, possui alguns Programas para 

Esporte e Lazer: 

 Esporte Transforma; 

 Jogos Escolares da Juventude; 

 Campeonato de Seleções Municipais; 

 Esporte na Escola; 

 Bolsa Atleta e 

 Arena da Educação. 

O Programa Esporte Transforma, que de forma sistemática fomenta a prática esportiva e incentiva a 

melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense. Dividido em várias ações e projetos, o 

Esporte Transforma atua fortemente na capacitação de profissionais das diversas áreas da educação física, 

no fomento à prática da educação física e do lazer à toda população, na ocupação dos equipamentos 

existentes no Estado, no fomento e na realização de competições esportivas, em todas as manifestações do 

esporte e segmentos da sociedade, no apoio às equipes técnicas e criação de centros de excelência, no apoio 

aos atletas e no fortalecimento das entidades esportivas estaduais. 

O estado possui também os Jogos Escolares da Juventude, no total, são disputadas dez etapas regionais, 

além de três estaduais, que concentram os melhores de cada região esportiva. 

Os classificados ao final das etapas estaduais, terão a oportunidade de representar Mato Grosso na fase 

nacional do evento, que além das competições, tem caráter pedagógico e ajuda a formar mais que bons 

atletas, bons cidadãos. 

O Campeonato de Seleções Municipais abrange as modalidades Basquetebol, Voleibol, Futebol, Futsal e 

Handebol. São nove etapas regionais e duas estaduais. E costuma movimentar 14 mil atletas de 120 dos 

141 municípios do estado. 
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O projeto Esporte na Escola visa democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educacional, por 

meio do fomento à implantação de polos de esportes nas escolas. O objetivo é formar e fortalecer equipes 

que irão representa as escolas nos eventos estaduais e o Estado nas competições nacionais. 

O estado de Mato Grosso possui o Bolsa Atleta, que é um programa que fornece apoio financeiro mensal, 

pelo período de 12 meses, aos selecionados após inscrição. Operacionalizado pela Secretaria Adjunta de 

Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael/MT), o Bolsa Atleta foi dividido em três categorias, estudantil, 

nacional de modalidades olímpicas e paralimpicas e nacional de modalidades não olímpicas e não 

paralimpicas. 

No caso do Bolsa Atleta Estudantil, ele está disponível para atletas de 12 a 16 anos de idade que 

participaram dos últimos Jogos Estudantis Nacionais (Jogos Escolares da Juventude - JEJ's, Paralímpiadas 

Escolares), em disputas de modalidades individuais ou selecionado, pelo técnico do time, entre os cinco 

atletas de destaque das modalidades coletivas, que obtiveram, em qualquer caso, até a terceira colocação, e 

que continuem a treinar para futuras competições oficiais em 2017. A bolsa mensal prevista para esta 

categoria é de R$ 500. 

A Arena da Educação funciona na Escola Estadual Governador José Fragelli, dentro da Arena Pantanal, 

aproveitando todas as instalações que fazem parte do complexo esportivo. O projeto prevê a sua ampliação, 

com a criação de outras Arenas da Educação nos municípios do interior do estado. Com funcionamento em 

tempo integral e vocacionada às práticas esportivas, a unidade disponibiliza 12 salas de aula, dentro da 

Arena Pantanal, e atende 315 estudantes do 7°, 8º e 9° anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino 

Médio.  

Assim, apesar de existirem alguns Programas para incentivo a prática do esporte e do lazer pelo estado, eles 

não atingem toda a população. Assim, estabelecer programações e ações à população pelo Sesc auxilia na 

demanda deste acesso. 

2.3.  A CONTEXTUALIZAÇÃO DO SESC NESSES CENÁRIOS  

Enfim é nesses cenários, nacional e estadual que apresentam os mais variados indicadores e os grandes 

desafios, das mais diversas naturezas que o Sesc está contextualizado e, ao lado dessas esferas do poder 

público, terá que se planejar para atender e contribuir para atender essas variadas demandas. 

Com seus pontos fortes, fracos, ameaças e muitas oportunidades e mesmo com as nossas limitações de 

recursos, a instituição Sesc  se apresenta como uma forte aliada e alternativa  para contribuir com a 

sociedade e a melhoria da qualidade de vida da sua clientela, conforme sua ação finalística. 

Nesse sentido é inegável que nosso diferencial institucional está na nossa permanente organização 

funcional, na hierarquização, na ampla legislação e outros instrumentos legais que orientam e amparam 

nossos trabalhos e nossas ações, acompanhados, permanentemente, por uma intensa fiscalização interna e 

externamente. 
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Algumas informações sobre os municípios onde o Sesc está presente: 

Quadro 03 – Informações sobre os municípios onde o Sesc está presente 

Municípios de 

Atuação do Sesc 
Habitantes 

(*) 
IDHM   

(**) 

IDH 

Renda 
(**)  

IDH 

Longevidade 
(*) 

IDH 

Educação  
(*) 

Taxa Analfabetismo 

15/24 ou Mais de 

Idade (*) 

População 

Faixa Etária 

6/24 Anos (*) 

Alta Floresta 50.082 0.714 0.709 0.817 0.629 8,95% 34,7% 

Barão de Melgaço 7.886 0.600 0.682 0.816 0.553 17,4% 33,0% 

Cáceres 90.881 0.708 0.691 0.813 0.633 10,2% 35,4% 

Cuiabá 585.367 0.785 0.800 0.834 0.726 4,3% 33,1% 

Juscimeira 11.039 0.714 0.678 0.842 0.637 14,8% 31,6% 

Poxoréu 16.209 0.678 0.653 0.832 0.653 16,7% 32,0% 

Rondonópolis 238.253 0.755 0.749 0.823 0.698 7,2% 33,3% 

Fonte:IBGE – (*) Dados 2016 (**) Dados 2010 

O quadro 03 mostra algumas características dos 07 municípios onde o Sesc possui unidades e atua.   É 

possível identificar que cada qual tem um perfil bem peculiar, sendo que se destaca com os índices mais 

baixos é a unidade de Barão de Melgaço, município localizado a 121 km de Cuiabá. Na capital estão 

concentradas 08 unidades fixas, além do Sesc Saúde Mulher, uma unidade do BiblioSesc e uma unidade do 

OdontoSesc. Isso exige uma programação adaptada para atender a nossa clientela o mais próximo da sua 

realidade, de acordo com o seu perfil. 

2.4. PERFIL DA CLIENTELA 

Em 2017, o Regional realizou 45.209 habilitações, superando em 5% a previsão das metas. Havendo um 

aumento de 6% em relação ao ano anterior. A clientela matriculada no SESC/AR/MT, possui as seguintes 

características:  

· Os trabalhadores do comércio de bens, comércio e serviços representam 36% do total dos clientes 

legais; 

· Seus dependentes representam 64%; 

· 46% são do sexo masculino, 

· 54% são do sexo feminino; 

· Dos trabalhadores do comércio de bens, comércio e serviços, 72% recebem menos que 3 salários 

mínimos; 

· 66% tem idade entre 18 e menos de 60 anos; 

· 43% tem ensino médio completo; 

· 51% são casados 

 

 

De um modo específico, é para esse público que planejamos nossas ações sem, contudo desconsiderar a 

presença e interesses da sociedade que também tem uma presença marcante nos nossos espaços e nas 

nossas programações. 
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3.  REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS DO SESC 

O planejamento estratégico do SESC/AR/MT, segue a orientação e metodologia contida no Módulo 

Sistema de Planejamento – 2011, desenvolvido pelo Departamento Nacional em conjunto com os 

Departamentos Regionais de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Este Departamento Regional está em processo de adaptação do seu Planejamento Estratégico ao 

Planejamento Estratégico do Sesc 2017-2020. 

As fundamentações para elaboração desse trabalho são os referenciais estratégicos: Diretrizes gerais de 

ação, plano estratégico, Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020, Resolução 1.236/11 e resultados dos 

diversos relatórios. Nossa preocupação é cumprir os principiais pressupostos das DGA/Sesc, que descreve 

que as nossas ações devem ter uma função educativa, propositiva e transformadora. Portanto nossa intenção 

é utilizar essas funções como eixos transversais nas nossas programações. 

O fortalecimento e compromisso no cumprimento de objetivos e metas, passa pelo sentimento de 

pertencimento, envolvimento, cumplicidade e essa colaboração depende da participação mais ativa e 

frequente de todos, pois permite que tenham uma visão mais ampla e clara das ações programáticas, no 

âmbito do Regional. 

Portanto o nosso Programa de Trabalho 2019 e o Orçamento Programa, buscaram criar essa sinergia e 

condições necessárias para alinhar os recursos organizacionais, manter o foco na execução da estratégia, na 

busca dos objetivos e no alcance das metas. 

Análise SWOT 

A base do nosso trabalho foi o diagnóstico da situação obtida da análise dos ambientes internos sobre 

nossos pontos fortes e fracos em comparação com os ambientes externos onde identificamos as ameaças e 

oportunidades. O cruzamento das situações desses ambientes permitiu que chegássemos a uma conclusão 

sobre qual a melhor postura estratégica que o Regional deveria adotar: crescer, sobreviver, se manter ou 

desenvolver. Portanto, as principais orientações contidas no Plano Estratégico. 

O resultado da análise desses ambientes, permitiu a visualização, entendimento e a compreensão sobre os 

cenários atual e futuro para o Sesc atuar, alem de que forneceu muitas informações para a reflexão e a 

tomada de decisão sobre qual rumo a ser seguido. Nesse sentido o Regional adotou as posturas estratégicas 

de Crescimento e Desenvolvimento.  

Formulação Estratégica 

Fundamentado no princípio que diz: “O que se pode medir se pode gerenciar”, a estrutura do plano 

estratégico 2016-2020 da AR/SESC/MT, está baseada na metodologia de gestão do BSC-Balanced 

Scorecard. Essa metodologia possibilita criar as condições necessárias para alinhar todos os recursos 

organizacionais e manter o foco no desenvolvimento das estratégias definidas. Assim permite a reflexão e a 
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comunicação entre as áreas de interesse, associados à criação de um conjunto de 18 objetivos estratégicos e 

39 metas estratégicas que se desdobram por toda a organização, ampliando a visão gerencial e a gestão 

integrada, através dos indicadores de desempenho.  

Nessa formulação procuramos integrar todas as 10 diretrizes do quinquênio aos nossos objetivos, pelo grau 

de importância que elas representam em todos os momentos da nossa programação. Alinhar nossas ações 

com as DQs é o esforço necessário para a unicidade e uniformidade dos nossos trabalhos. 

Missão 

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, para a elevação da qualidade de vida e o 

desenvolvimento de valores do trabalhador com comércio de bens, serviços e turismo de baixa renda e sua 

família. 

Visão 

Ser referência como instituição promotora de atividades e ações que contribuam para a transformação de 

realidades sociais e do desenvolvimento humano.  

Valores 

à Atendimento cordial, prestativo e respeitoso; 

à Compromisso com a acessibilidade e inclusão social 

à Controle e transparência; 

à Ética, honestidade e responsabilidade; 

à Melhoria contínua dos serviços e processos; 

à Respeito e responsabilidade socioambiental; 

à Resposta às necessidades e expectativas da clientela; 

à Valorização das pessoas e ambiente de trabalho humanizado; 

à Valorização do trabalho em equipe. 

Políticas 

à Acessibilidade, inclusão social e sustentabilidade como temas transversais das ações;  

à Compromisso com a valorização e desenvolvimento profissional; 

à Compromisso no cumprimento das diretrizes e referenciais estratégicos; 

à Diálogo franco, amplo e permanente com os diversos públicos; 

à Eficiência, controle e transparência na aplicação dos recursos; 

à Planejamento como processo participativo; 

à Serviços e produtos de qualidade, confiáveis e acessíveis; 

à Sinergia, sintonia e sincronia para a execução das estratégias. 
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Alinhamento Organizacional 

A estratégia é composta de várias atividades de alto impacto que em ultima instancia devem ser fomentada 

e coordenada por meio de modelo de gestão. Ela pode ser descrita através de um conjunto detalhado de 

objetivos e de iniciativas. Segundo Porter (2006) verifica-se a consistência estratégica quando o conjunto 

dos direcionadores do desempenho interno é consistente e estão devidamente alinhados com o capital 

organizacional, capital humano e capital tecnológico.  

Nesse sentido buscamos realizar esse alinhamento com nossos referenciais da seguinte forma 

Perspectiva 1 - Afirmação Institucional 

Ao definir a afirmação institucional como perspectiva relevante, o objetivo da instituição é estimular a 

evolução e o desenvolvimento de estratégias e ações para fortalecer a identidade e imagem, evoluindo na 

construção de um discurso articulado e integrado. Cabe agora investir esforços na qualificação dos 

processos comunicativos, para consolidar a sua imagem positiva perante aos públicos internos e externos. 

Quadro 04 - Perspectiva Afirmação Institucional 

Objetivo Meta Estratégica Estratégias 

Aumentar a visibilidade 

Institucional 

(DQ.06) 

 

Realizar 03 pesquisas 

 

 

 Criar e ampliar o Número de ações itinerantes; 

 Contratar agência de comunicação para realizar pesquisa de 

reconhecimento e visibilidade da marca; 

 Estruturar a GECOM; 

 Elaborar plano de ação anual de comunicação focado na 

clientela preferencial 
Realizar 10 ações 

Aperfeiçoar a comunicação e o 

relacionamento 

(DQ.06) 

 

Realizar 04 ações anuais 

 

 

 Firmar parcerias com instituições que trabalham com 

pessoas com deficiência; 

 Mapear e aproximar dos principais stakeholders; 

 Estabelecer parcerias alinhadas com a missão do Sesc; 

 Realizar visitas às instituições sociais. 
Visitar 100%  dos 

stakeholders identificados 

 

Perspectiva 2 - Clientes 

Essa perspectiva representa o interesse do Sesc em se relacionar, estrategicamente, com aqueles  que 

representam a razão de sua existência, que é a clientela comerciária. Os resultados esperados das ações 

nessa perspectiva não podem ser atingidos a partir de imposições de dentro para fora. É necessário 

conhecer os ambientes interno e externo, perfis e requisitos dos clientes para definir a programação que 

possa satisfazer, através de ações futuras, os desejos e expectativas dessa clientela.  

Quadro 05 - Perspectiva Clientes 

Objetivos Meta Estratégica Estratégias 

Oferecer serviços inclusivos e 

acessíveis a pessoas com 

deficiência 

(DQ.03 e 07 

Criar 10 novas ações  Promover ações itinerantes; 

 Estabelecer programação/ações específica, inclusivas e 

acessíveis para os diversos públicos; 

 Observar a legislação pertinente para adaptar unidades, 

equipar, contratar e capacitar pessoal; 

 Identificar as necessidades desses públicos; 

 Realizar pelo menos uma ação por mês. 

Adaptar 07 unidades. 

Aumentar a satisfação da 

clientela 

(DQ.02) 

Atingir 80% de frequência nas 

atividades 

 Realizar pesquisas de satisfação regulares nas 

unidade/atividade; 

 Praticar cobrança de taxas de serviços de acordo com a 

renda familiar da clientela; 
Atingir e manter meta acima de 

60% 
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Objetivos Meta Estratégica Estratégias 

Garantir 50% de rematrículas 

nas atividades 

 Oferecer e manter o padrão de excelência dos serviços;  

 Controlar e analisar as rematrículas nas atividades; 

 Promover programação atraente que atenda os 

interesses do cliente. 

Aumentar a fidelização da 

clientela preferencial 

(DQ.02) 

78% de renovação de cartões de 

trabalhador com comércio de bens, 

serviços e turismo  

 Desenvolver projeto "Sesc na empresa" para 

divulgação, efetuar e renovar carteiras habilitações; 

 Estabelecer programação e roteiro de apresentação 

para visitas; 

 Visitar as maiores empresas do segmento nos 

municípios onde temos unidades. 

Atingir 2.500 novas habilitações 

Visitar 250 empresas 

Perspectiva 3 - Processos Internos 

A perspectiva dos Processos Internos demonstra o foco da organização em oferecer nas suas atividades-fim 

pesquisa e informações sobre oportunidade e preferência dos clientes para desenvolver novos serviços.  Sua 

estruturação se faz através de uma visão de dentro para fora, focando os temas estratégicos relevantes para 

as atividades e projetos que irão atender às demandas. As ações desenvolvidas nas atividades e projetos 

representam a sua dinâmica em direção à necessidade de seus clientes e à sua afirmação institucional diante 

da sua visão de futuro.  

Quadro 06 - Perspectiva Processos Internos 

Objetivos Meta Estratégica Estratégias 

Aprimorar os processos de 

comunicação 

(DQ.06) 

Responder no máximo em 72 

horas 

 Aprimorar os canais de comunicação e divulgação 

interno e externamente; 

 Estabelecer uma política institucional de 

comunicação e marketing; 

 Reduzir o tempo de resposta do fale conosco e das 

chamadas 

 Acompanhar e utilizar os comentários das mídias 

sociais para estabelecer ações. 

Avaliar 100% das mídias 

Realizar 05 divulgações 

institucionais 

Aperfeiçoar os modelos de gestão 

e planejamento 

(DQ.04) 

Realizar 02 fóruns de avaliação 

anualmente 
 Constituir fóruns regulares  de avaliação para 

aperfeiçoamento da gestão; 

 Mapear processos e rotinas nas diversas unidades; 

 Criar manuais de normas e procedimentos. 
Atingir 100% 

Estabelecer programação 

conforme demandas 

(DQ.02 e 03) 

 

 

Envolver 100% das atividades 

 

 Identificar as oportunidades, necessidades e 

interesses da clientela por serviços e produtos; 

 Estabelecer programação diversificada, inovada e 

qualitativa; 

 Realizar pesquisas com os participantes das 

atividades. 

Implementar  02 ações modelares 

por ano 

Introduzir ações de 

sustentabilidade na programação 

(DQ.08) 

 

Alcançar 100% de participação do 

Regional. 

 Empreender esforços para integrar a gestão 

ambiental na estrutura organizacional; 

 Adequar as unidades e as construções conforme 

exigências de sustentabilidade; 

 Adotar a sustentabilidade como eixo transversal 

nas ações. 

Fortalecer as ações de turismo 

social 

(DQ.09) 

Alcançar 100%  de participação da 

clientela preferencial 

 Intensificar ações em turismo social como fator de 

desenvolvimento humano, baseada em inclusão, 

acessibilidade e na solidariedade; 

 Priorizar a participação da clientela preferencial na 

atividade Turismo Social. 

Perspectiva 4 Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional 

Essa perspectiva foi estruturada para atender as características específicas do Sesc em relação aos seus 

recursos. Como recursos intangíveis, constam as pessoas, informações e seus relacionamentos. Como 
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recursos tangíveis, há a infraestrutura, instalações e equipamentos. O espaço próprio das Unidades e toda 

sua rede física representam os recursos imprescindíveis para o sucesso das atividades. Elementos 

estratégicos de interação e relacionamento com o cliente, culminando com a fixação da “marca” e 

afirmação institucional. Portanto, deve receber o máximo de atenção, pois representa a base dos seus 

atendimentos e serviços. 

 Quadro 07 - Perspectiva Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional 

Objetivo Meta Estratégica Estratégias 

Capacitar e prover  

competências   

(DQ.05) 

Realizar 20 treinamentos 

 

 Oferecer treinamento em educação especial para pessoal das 

unidades atuarem com pessoas com deficiência; 

 Contratar pessoal com formação em educação especial para 

atuar nas escolas e nos Sesc Ler; 

 Proporcionar cursos e treinamentos específicos para diversas 

funções; 

 Utilizar dados da avaliação de desempenho e de clima para 

estabelecer a proposta de capacitação; 

 Desenvolver as competências essenciais do empregado 

conforme avaliação de desempenho; 

 Incentivar a participação dos empregados em 

capacitação/treinamento; 

 Equipar e fortalecer as ações do NDT; 

 Firmar parceria com DN para elaborar programação da 

Educação Corporativa. 

Capacitar 100% do quadro com 

20 horas 

 

Destinar 1,5% do orçamento 

 

Aumentar para 80% a frequência 

nos IPTVs 

Garantir a  valorização, 

satisfação e motivação.  

(DQ.05 e 07) 

 

Reduzir para 10% o índice de 

rotatividade 

 

 Constituir comissão para avaliar e revisar o R.I, PCS, 

Educação Corporativa e avaliação de desempenho; 

 Aplicar a entrevista de desligamento; 

 Realizar pesquisa de clima anualmente; 

 Realizar campanhas/ações focadas na motivação, na 

qualidade de vida e na humanização do ambiente de trabalho. 
Elevar para  95% do quadro 

Fortalecer as práticas de 

prevenção da saúde e 

segurança  

(DQ.05 e 07) 

Reduzir em 100% o número das 

ocorrências  

 Analisar as causas dos acidentes  e afastamentos de trabalho; 

 Fortalecer ações de combate as principais causas dos 

acidentes  e afastamentos de trabalho; 

 Identificar as principais causas das ocorrências; 

 Adequar as unidades conforme NR 17. 

Revitalizar, expandir, 

adequar e modernizar a 

rede física. 

(DQ.01,02 e 03) 

 

Destinar 6% do orçamento 

 

 Aplicar a legislação pertinente para  criar projetos  de 

construção, adequação e adaptação física das unidades. 

 Programar os  atendimentos de manutenção, expansão, 

adequação e modernização  da rede física. Atender 14 unidades 

 

Modernizar e atualizar 

parque o tecnológico 

(DQ.10) 

Destinar 2% do orçamento  

 Desenvolver metodologia adequada ao ambiente tecnológico 

e virtual 

 Programar reposição, atualização e manutenção dos moveis e  

equipamentos.  

Perspectiva 5 - Financeira 

Considerando as características próprias do Sesc, essa perspectiva se apresenta e se desdobra ao longo das 

outras quatro, mostrando sua importância como instrumento de apoio. Não como uma dimensão para obter 

e gerar lucro financeiro, mas visando a elaboração do orçamento e dos investimentos de forma a garantir 

que as reservas financeiras não sejam comprometidas com o crescimento e o desenvolvimento sem o 

devido controle a partir de recursos disponíveis. Cabe ainda, destinar os recursos necessários e suficientes 

para as devidas contas visando racionalizar e alcançar maior eficiência e aperfeiçoamento no 

desenvolvimento de métodos de controle eficazes de acompanhamento para evitar altos volumes de 

inadimplência. 
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Quadro 08 - Perspectiva Financeira 

Objetivo Meta Estratégica Estratégias 

Crescer e desenvolver 

equilibradamente 

(DQ.01 e 04) 

Manter intervalo entre 

85% a 95% 

 Limitar o crescimento e o desenvolvimento ao controle 

orçamentário a partir de recursos financeiros 

disponíveis. 

Orçar, executar e controlar a aplicação 

dos recursos. 

(DQ.01 e 04) 

Manter intervalo entre 

80% a 100% 
 Destinar recursos, suficientes necessários e legais nas 

devidas contas visando alcançar maior eficiência; 

 Aperfeiçoar, racionalizar e desenvolver métodos de 

controle e acompanhamento dos processos de 

orçamento. 

Destinar 56% 

Destinar 46% 

Destinar 8% do 

orçamento 

Assegurar a sustentabilidade financeira 

e o baixo índice de inadimplência 

(DQ.01 e 04) 

 

Manter a reserva para 6 

meses 

 Planejar os investimentos de forma que as reservas 

financeiras não sejam comprometidas; 

 Manter acompanhamento e controle das aplicações, 

receitas e despesas; 

 Evitar altos volumes de inadimplência. 

Manter a inadimplência 

abaixo de 10%  do total 
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4. METAS  

Para o exercício de 2019 as nossas metas deverão seguir o que preconiza o Referencial Programático e o 

Plano Estratégico do DR/MT de 2016 a 2020 de acordo com as programações e características ajustadas às 

realidades, os recursos físicos, financeiros e humanos das Unidades e do Regional.  

Todas as metas estabelecidas para execução física e financeira da nossa programação seguem uma 

metodologia definida mediante a análise seguindo o seguinte processo: reunião avaliativa geral, no início 

do exercício, quando todo corpo diretivo do Regional se reúne para realizar uma ampla avaliação do 

desempenho das suas ações do ano anterior;  

Portanto é do resultado da avaliação desse amplo encontro, momento que cada unidade explana o que 

poderia, deveria e conseguiria realizar de acordo com a sua capacidade instalada e os recursos disponíveis. 

A Gestão de Planejamento e Orçamento realiza um estudo para limitação orçamentária por Unidade. E em 

seguida, a partir desse conjunto de análises, cada qual estabelece sua programação de acordo com espaços 

físicos, humanos e projetos para o próximo ano. 

Com relação ao acesso aos serviços do Sesc, o  cliente é habilitado, por meio da habilitação, realizada nas 

centrais de Relacionamento com o Cliente.  Essa habilitação é a forma que distingue as características e 

perfil da clientela em termos estatísticos.  

A título de habilitação, identificam-se duas especificidades de clientes, que se diferenciarão por aspectos 

legais e, consequentemente, por garantias de direitos e deveres na relação institucional: o trabalhador do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, que são os clientes legais, e o público em geral. 

Quanto a habilitações de clientes legais, para 2019, foi projetado um aumento de 6% na previsão total das 

metas.  

Quadro 09 - Previsão de habilitações por Unidade 

Unidades Orçamentárias Habilitação 
Previsão de Habilitações 2019 

Trab. Do Com. Dependente Total Cliente Legal Público em Geral Total Geral 

Sesc Arsenal 

Novas 2.122 4.430 6.552 280 6.832 

Revalidadas 6.625 11.201 17.826 357 18.183 

Total 8.747 15.631 24.378 637 25.015 

Sesc Balneário 

Novas 35 33 68 12 80 

Revalidadas 115 130 245 12 257 

Total 150 163 313 24 337 

Sesc Galdino 

Novas 1.058 1.894 2.952 24 2.976 

Revalidadas 2.494 3.380 5.874 6 5.880 

Total 3.552 5.274 8.826 30 8.856 

Sesc Porto 

Novas 1.102 1.811 2.913 122 3.035 

Revalidadas 3.001 3.701 6.702 61 6.763 

Total 4.103 5.512 9.615 183 9.798 

Sesc Rondonópolis 

Novas 818 1.663 2.481 153 2.634 

Revalidadas 2.464 4.483 6.947 479 7.426 

Total 3.282 6.146 9.428 632 10.060 

Total Geral 

Novas 5.135 9.831 14.966 591 15.557 

Revalidadas 14.699 22.895 37.594 915 38.509 

Total 19.834 32.726 52.560 1.506 54.066 

Fonte: Sistema de Gestão de Eventos (SGE) 
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4.1. METAS DOS MENSURADORES DE PRODUÇÃO  

A partir de 2017, com a vigência do Referencial Programático, não há mais um mensurador único para 

todas as realizações como havia com o mensurador “atendimento”. As realizações possuem diversos 

mensuradores como clientes, participantes, público, plateia, nº de ações e outros. 

 

à Programa Educação 

Quadro 10 - Atividades que se referem ao período de Ensino Básico – Educação Infantil 

Atividades que se referem ao período de Ensino Básico 

Atividades Realizações 
Clientes 

Turmas Frequência  
Com. Dep. Usu. Total 

Educação Infantil Pré-escola   290 3 293 12 210.349 

Ensino Fundamental 
Anos iniciais   516 54 570 20 404.974 

Anos finais   238 29 267 8 237.153 

Educação de Jovens e 

Adultos 

Alfabetização     -       -    160 160 5 46.847 

Anos iniciais do ens. fund.     -       -    184 184 6 55.301 

Anos finais do ens. fund.     -       -    33 33 1 10.809 

Fonte: SGE 

Quadro 11 - Atividade Educação Complementar 

Atividade Educação Complementar 

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público 
Com. Dep. Usu. Total 

Acompanhamento 

Pedagógico 
Curso     -       -    253 253   9 110.067   

Fonte: SGE 

Quadro 12 - Atividade Cursos de Valorização Social 

Atividade Cursos de Valorização Social 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público 
Com. Dep. Usu. Total 

Curso 52 14 78 144   8 12.765   

Oficina 299 63 810 1.172 87   12.590   

Palestra     -       -       -         -    5     100 

Fonte: SGE 

Quadro 13 - Atividade Educação em Ciências e Humanidades  
Atividade Educação em Ciências e Humanidades 

Modalidade Produção e Difusão Multimídia de Saberes 

Realizações Variáveis Quantidade 

Publicação 

Revistas publicadas 1 

Exemplares de revistas distribuídas 3.500 

Instituições beneficiadas com revistas distribuídas 40 

Fonte: SGE 

à Programa Saúde 

Quadro 14 - Atividade Nutrição 
Atividade Nutrição 

Realizações 
Clientes 

Número 
Presenças nas 

Consultas 
Participantes 

Com. Dep. Usu. Total 

Clínica ambulatorial 39 15 - 54 
 

86   

Lanche 
    

521.771 
 

  

Refeições 47.050 20.247 19.656 86.953 
  

  

Fonte: SGE 
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Quadro 15 - Atividade Saúde Bucal 

Atividade Saúde Bucal 

Realizações 
Clientes Presenças nas 

Consultas 

Tratamentos 

concluídos 
Número Participantes 

Com. Dep. Usu. Total 

Clínica ambulatorial 2.101 3.539 2.508 8.148 31.435 6.444     

Sessão clínica     -        -    2.508 2.508     228 2.508 

Fonte: SGE 

Quadro 16 - Atividade Educação em Saúde 
Atividade Educação em Saúde 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Campanha         7     12.320   

Encontro     -       -    270 270 12       243 

Exposição mediada         7     2.220   

Oficina       620 28   1.089     

Orientação                 26.575 

Palestra         127     13.220   

Roda de conversa         16       1.200 

Sessão diagnóstica 35 23 139 197 10       769 

Fonte: SGE 

Quadro 17 - Atividade Cuidado Terapêutico 
Atividade Cuidado Terapêutico 

Modalidades Realizações 
Clientes Presenças nas 

Consultas 

Pessoas 

Assistidas Com. Dep. Usu. Total 

Atenção de Enfermagem Clínica ambulatorial     -       -    7.360 7.360 7.360   

Atenção Médica Exames por imagem           7.360 

Fonte: SGE 

à Programa Cultura 

Quadro 18 - Atividade Artes Cênicas 
Atividade Artes Cênicas 

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Circo 

Apresentação         15     2.360   

Curso 3 3 14 20   1 306     

Debate         11       250 

Desenv. de experimentações         6       25 

Oficina 32 28 249 309 12   1.274     

Dança 

Apresentação         46     6.260   

Curso 14 32 299 345   9 8.319     

Debate         42       994 

Desenv. de experimentações         13       101 

Exposição         1     250   

Incentivo artístico       76 9     750 76 

Intervenção urbana         1         

Oficina 77 69 284 430 29   3.290     

Palestra 75 38 167 280 5     280   

Teatro 

Apresentação         89     12.420   

Curso 31 57 91 179   9 7.578     

Debate         38       825 

Desenv. de experimentações         10       86 

Exposição                   

Incentivo artístico       8 5     150 8 

Intervenção urbana         0         

Oficina 179 215 1.107 1.501 96   10.560     

Palestra 55 49 136 240 7     237   

Fonte: SGE 
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Quadro 19 - Atividade Artes Visuais 

Atividade Artes Visuais 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Curso 53 20 97 170   13 3.006     

Debate         3       90 

Desenv. de experimentações         48       1.214 

Exposição de arte         21     39.414   

Incentivo artístico       720 24     44.700 672 

Oficina 197 898 3.934 5.029 270   13.912     

Palestra 30 0 140 170 5     161   

Performance         70     1.280   

Visita mediada à exposição         66       2.510 

Fonte: SGE 

Quadro 20 - Atividade Música 

Atividade Música 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Apresentação 
    

56 
  

6.520 
 

Curso 77 62 104 243 
 

19 7.629 
  

Debate 
    

12 
   

260 

Incentivo artístico 
   

1 1 
  

160 1 

Oficina 73 122 396 591 43 
 

3.607 
  

Fonte: SGE 

Quadro 21 - Atividade Literatura 

Atividade Literatura 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Apresentação         109     10.910   

Curso 8 0 7 15   1 234     

Debate         22       1.075 

Desenv. de experimentações         11       725 

Incentivo artístico       30 6     1.500 30 

Intervenção urbana         2         

Mediação         4       40 

Oficina 270 102 1.180 1.552 75   6.468     

Palestra 30 0 70 100 2     100   

Fonte: SGE 

 

Quadro 22 - Atividade Audiovisual 

Atividade Audiovisual 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Debate         41       711 

Desenv. de experimentações         23       257 

Exibição         604     17.882   

Incentivo artístico       3 2     200 3 

Intervenção urbana                   

Oficina 130 206 1.179 1.515 85   9.116     

Palestra 58 46 166 270 8     270   

Fonte: SGE 
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Quadro 23 - Atividade Biblioteca 

Atividade Biblioteca 

Realizações 
Clientes 

Acervo Número Frequência 
Clientes/Pessoas 

Presentes Com. Dep. Usu. Total 

Captação e difusão de livros 
      

175 
 

Consulta 
    

88.872 
  

36.730 

Empréstimo 208 1.294 2.546 4.048 
 

21.277 
 

11.904 

Oficina - - 2.020 2.020 
 

74 2.020 
 

Fonte: SGE 

à Programa Lazer 

Quadro 24 - Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo 

Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo 

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Plateia Particip. 
Com. Dep. Usu. Total 

Avaliação 

Físico-

Funcional 

Avaliação 309 98 75 482 
      

Reavaliação 64 51 39 154 
      

Eventos 

Físico-

Esportivo 

Apresentação esportiva 92 180 190 462 6 
  

610 
  

Aula especial 
    

143 
    

5.577 

Competição 1.400 1.522 4.954 7.876 140 
 

24.504 
 

20.899 
 

Oficina 89 91 220 400 17 
 

940 
   

Palestra 390 185 635 1.210 18 
  

1.142 
  

Exercícios 

Físicos 

Sistemáticos 

Exercício físico coletivo 772 657 881 2.310 
 

54 90.644 
   

Exercício físico individual 1.303 875 371 2.549 
  

81.431 
   

Formação 

Esportiva 

Esporte coletivo 49 125 570 744 
 

27 36.881 
   

Esporte individual 222 546 569 1.337 
 

42 43.249 
   

Multipráticas esportivas 44 338 845 1.227 
 

42 81.298 
   

Fonte: SGE 

 

Quadro 25 - Atividade Recreação 

Atividade Recreação 

Realizações 
Clientes 

Número Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Colônia de Férias     -    65 490 555 8 2.575     

Festa/Festividade         12     10.769 

Frequência a parque aquático             58.586   

Jogos, briquedos e brincadeiras               124.405 

Jogos de salão               45.167 

Recreação esportiva         723     27.505 

Reunião dançante         35     6.761 

Sarau recreativo         7     1.700 

Fonte: SGE 

Quadro 26 - Atividade Turismo Social 

Atividade Turismo Social 

Modalidades Realizações 
Clientes 

Número Frequência Diárias 
Com. Dep. Usu. Total 

Turismo Receptivo Hospedagem 478 790 1.898 3.166     3.166 

Fonte: SGE 
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à Programa Assistência 

Quadro 27 - Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social 

Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social 

Modalidade Desenvolvimento de Capacidades 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Curso      -        -    230 230   22 1.756     

Encontro      -        -    375 375 15       367 

Oficina 60 60 1.805 1.925 36   2.305     

Orientação                 244 

Palestra      -        -    380 380 25     375   

Fonte: SGE 

Quadro 28 - Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social 

Atividade Segurança Alimentar e Apoio Social 

Modalidade Redes 

Realizações Variáveis Quantidade 

Distribuição de gêneros alimentícios 

Distribuição (kg) 962.040 

Doadores 46 

Pessoas cadastradas 28.580 

Distribuição de produtos diversos 

Vestuário 
Distribuição (Unid.) 1.830 

Beneficiados 1.830 

Produtos de higiene 

pessoal 

Distribuição (Unid.) 5.060 

Beneficiados 3.955 

Produtos de limpeza 
Distribuição (Unid.) 1.510 

Beneficiados 8.220 

Outros 
Distribuição (Unid.) 965 

Beneficiados 1.385 

Fonte: SGE 

Quadro 29 - Atividade Trabalho Social com Grupos 

Grupos Sociais 

Tipos de Grupos 
Clientes 

Número 
Com. Dep. Usu. Total 

de Idosos 21 52 247 320 7 

Outros 2 3 35 40 2 

Fonte: SGE 

Quadro 30 - Atividade Trabalho Social com Grupos 

Atividade Trabalho Social com Grupos 

Realizações 
Clientes 

Número Turmas Frequência Público Participantes 
Com. Dep. Usu. Total 

Ação de voluntariado         2       120 

Campanha         2       240 

Consulta social         35       320 

Curso 1 15 40 56   4 3.613     

Encontro 58 173 1.529 1.760 42       2.563 

Oficina 94 398 2.423 2.915 90   6.925     

Reunião         246       8.706 

Visita domiciliar, inst. e com.         2       80 

Fonte: SGE 
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5. PROGRAMAÇÃO 

A programação do SESC/AR/MT para o exercício de 2019 contempla um vasto elenco de atividades 

distribuídas nos Programas da área fim: Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, além das 24 

atividades, diversas modalidades e realizações por meio dos quais, cada Unidade Operacional, estabelece 

sua programação explorando suas características. Cada ação é detalhada, minuciosamente, nos projetos que 

observam rigorosamente sua capacidade física instalada, financeira e de pessoal. Todos esses projetos são 

lançados por meio do nosso Sistema de Gestão de Eventos - SGE, que é consolidado num documento final, 

que é o Programa de Trabalho e Orçamento Programa. Os Programas e Atividades estão conceituados 

conforme Referencial Programático do Sesc. 

5.1. PROGRAMA EDUCAÇÃO 

Conforme o Referencial Programático, o Programa Educação é o conjunto de Atividades que abrange 

processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação 

permanente. 

O Programa possui uma previsão de despesa no valor de R$ 9.537.852 (nove milhões, quinhentos e trinta e 

sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) e prevê arrecadar R$ 2.999.778 (dois milhões novecentos e 

noventa e nove mil setecentos e setenta e oito reais). 

As atividades serão oferecidas nas realizações conforme quadro abaixo: 

Quadro 31 - Programa Educação 

ATIVIDADE MODALIDADE REALIZAÇÃO VARIÁVEL TOTAL 

Educação Infantil Sem Modalidade Pré-escola Frequência 210.349 

Ensino Fundamental Sem Modalidade 
Anos iniciais Frequência 404.974 

Anos Finas Frequência 237.153 

Educação de Jovens e Adultos 

Sem Modalidade Alfabetização Frequência 46.847 

Sem Modalidade 
Anos iniciais do 

ens. fundamental 
Frequência 55.301 

Sem Modalidade 
Anos finais do ens. 

fundamental 
Frequência 10.809 

Educação Complementar Acompanhamento Pedagógico Curso Frequência 110.067 

Cursos de Valorização Social Sem Modalidade 

Curso Frequência 12.765 

Oficina Frequência 12.590 

Palestra Público 100 

Educação em Ciências e 

Humanidades 

Produção e Difusão Multimídia 

de Saberes 
Publicação 

Revistas publicadas 1 

Exemplares de Revistas 

distribuídas 
3.500 

Fonte: Sistema de Gestão de Eventos - SGE 

5.1.1. ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Consiste em ações destinadas ao cuidado e educação de crianças, desenvolvidas em espaços educacionais, 

em período parcial ou jornada integral. Tem como objetivo contribuir para o acesso da criança a processos 

de apropriação, renovação e articulação de conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens e direito 

à proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, brincadeira e interação com outras crianças.  
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A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Escola e Rondonópolis. 

Ações desenvolvidas na Atividade: 

EDUCAÇÃO INFANTIL SISTEMÁTICO: “A escola de Educação Infantil é um espaço privilegiado de 

aprendizagem e desenvolvimento, organizado e mediado por profissionais especializados nas 

necessidades de aprendizagem e nas condições de desenvolvimento das crianças pequenas”. 

(Proposta Pedagógica, 2015). Atualmente as escolas do Sesc MT que ofertam a Educação Infantil 

atendem crianças de 3 a 5 anos. A Atividade é realizada pelas Unidades Sesc Escola e Sesc 

Rondonópolis. 

Para o enriquecimento das ações propostas, as Escolas desenvolvem projetos sociais, culturais, 

esportivos e socioambientais durante a hora/aula, não havendo contabilização de produção na 

Atividade. Seguem alguns destaques: 

 

 BRINCADEIRAS REGIONAIS: O projeto visa proporcionar aos alunos conhecer e experimentar 

as mais variadas brincadeiras de cada região brasileira. 

Será desenvolvido pela escola da Unidade Cuiabá de janeiro a dezembro; 

 

 CÍRCULO DE LEITURA: O projeto visa proporcionar aos alunos e sua família momentos 

prazerosos e de aprendizados significativos por meio das leituras e brincadeiras.  
Será desenvolvido pela escola da Unidade Cuiabá de fevereiro a setembro; 

 

 EXPERIMENTANDO CIÊNCIA: é um projeto do Laboratório de Ciências, que tem como 

objetivo propiciar à criança a formulação de questões, elaboração de hipóteses, bem como fazer 

comparações, buscar informações e fazer descobertas para situações do dia a dia.  

Será desenvolvido pela Unidade Sesc Rondonópolis de janeiro a dezembro; 
 

 MALETA VIAJANTE:  O projeto Maleta Viajante visa uma integração entre família/escola, em 

que a criança leva livros, jogos ou outros materiais para compartilhar com a família, trazendo-

os no dia seguinte para contar aos amigos como foi a experiência em casa.  

Será desenvolvido pela Unidade Sesc Rondonópolis de março a novembro; 

 

 MOSTRA INFANTIL DE ARTES - MIA: É um projeto que contempla apresentações artísticas 

realizadas pelos alunos. Sendo que, em sua grande maioria, são encenações teatrais adaptadas 

de livros literários escolhidos pelos alunos, ou com histórias e roteiros criados por eles, sob a 

coordenação do Professor.  

Será desenvolvido pela escola da unidade Rondonópolis no mês de agosto; 

 NUTRIÇÃO NA ESCOLA - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: Visa auxiliar na construção de uma 

melhor qualidade na escolha dos alimentos ingeridos, sendo que isso se faz desenvolvendo e 

proporcionando à criança a oportunidade de experimentar, conhecer realmente os alimentos, 

pois muitas vezes nunca provaram e não gostam pela aparência.  A proposta é por literalmente 

a mão na massa, possibilitar a criança o conhecimento, a confecção de receitas e a degustação.  

Será desenvolvido pela escola da unidade Rondonópolis de março a junho; 

 PROJETO PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL: Realização de narração de histórias, 

reunião com os pais, comunidade escolar e continuidade do trabalho de horta vertical, sempre 

abordando assuntos relacionados à nutrição e educação alimentar, objetivando a formação de 

hábitos saudáveis.  

Será desenvolvido pela escola da unidade Cuiabá e Rondonópolis de fevereiro a novembro 

exceto julho;  
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5.1.2. ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 

Consiste em ações sistemáticas voltadas para a educação de crianças e adolescentes, em período parcial ou 

jornada integral, objetivando o domínio de conhecimentos, que compõem a base do currículo nacional, e a 

formação de sujeitos capazes de compreender e atuar no mundo em que vivem. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Sesc Escola e Sesc Rondonópolis. 

Ações desenvolvidas na Atividade: 

ENSINO FUNDAMENTAL SISTEMÁTICO: O Ensino Fundamental, etapa da Educação Básica, tem 

suas ações sistemáticas voltadas para a educação de crianças e adolescentes, em período parcial, 

objetivando o domínio de conhecimentos, que compõem a Base Nacional comum Curricular e a 

formação de sujeitos capazes de compreender e atuar no mundo em que vivem. 

 

Para o enriquecimento das ações propostas, as Escolas desenvolvem projetos sociais, culturais, 

esportivos e socioambientais durante a hora/aula, não havendo contabilização de produção na 

Atividade. Seguem alguns destaques: 

 

 CUIABÁ - MINHA CIDADE RUMO AOS 300 ANOS: O projeto tem a finalidade de proporcionar 

aos alunos maior conhecimento da história da própria cidade, bem como a preservação da 

memória, buscando o reconhecimento da cultura, a valorização da beleza, amor, carinho e 

respeito pela nossa cidade Cuiabá.  

Será desenvolvido pela escola da unidade Cuiabá de janeiro a dezembro;  

 ESPAÇO MAKER – APRENDIZAGEM CRIATIVA: Com equipamentos tecnológicos de produção 

digital, ferramentas e materiais à disposição, pretendemos desenvolver um ambiente propício 

para potencializar a criatividade, invenção e inovação, promovendo a cooperação, 

interdisciplinaridade e autonomia, incentivando os estudantes na criação e produção por meio 

de uma aprendizagem criativa, lúdica e instigante, inspirada no construcionismo. 

Será desenvolvido pela escola da unidade Cuiabá de janeiro a dezembro;  

 EXPERIMENTANDO CIÊNCIA: É um projeto do Laboratório de Ciências, que tem como 

objetivo propiciar à criança a formulação de questões, elaboração de hipóteses, bem como fazer 

comparações, buscar informações e fazer descobertas para situações do dia a dia.  

Será desenvolvido pela Unidade Sesc Rondonópolis de janeiro a dezembro; 

 MOSTRA INFANTIL DE ARTES - MIA: É um projeto que contempla apresentações artísticas 

realizadas pelos alunos. Sendo que, em sua grande maioria, são encenações teatrais adaptadas 

de livros literários escolhidos pelos alunos, ou com histórias e roteiros criados por eles, sob a 

coordenação do Professor.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Escola e Sesc Rondonópolis no mês de agosto; 

 NUTRIÇÃO NA ESCOLA - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: Visa auxiliar na construção de uma 

melhor qualidade na escolha dos alimentos ingeridos, sendo que isso se faz desenvolvendo e 

proporcionando à criança a oportunidade de experimentar, conhecer realmente os alimentos, 

pois muitas vezes nunca provaram e não gostam pela aparência.  A proposta é por literalmente 

a mão na massa, possibilitar a criança o conhecimento, a confecção de receitas e a degustação.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Escola e Sesc Rondonópolis de março a junho; 

 PROJETO: MEU ESPAÇO, MINHA HISTÓRIA: O projeto irá sensibilizar os alunos para que 

desenvolvam o sentimento de pertencimento do lugar que estudam, para que isso aconteça irão 

estudar a História da escola e do bairro; mapear os espaços da escola; pesquisar sobre as 
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administrações anteriores, conversar com os funcionários, dentre outras atividades, visando a 

valorização do ambiente escolar.   

Será desenvolvido pela unidade Sesc Escola  de fevereiro a julho;  

5.1.3. ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Consiste em ações destinadas a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou continuidade dos 

estudos em idade regular. A Atividade atua nas etapas do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

assegurando oportunidades educacionais apropriadas com características adequadas às necessidades e 

disponibilidade desse público, garantindo-se as condições de acesso e permanência. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Ler Alta Floresta, Cáceres e Poxoréu.  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – SISTEMÁTICO: O projeto está voltado para educação de 

jovens e adultos a partir de 15 anos, oportunizando esse público o acesso à educação de modo 

interdisciplinar sob uma perspectiva de valorização e exercício da cidadania. Dessa forma, visa não 

apenas alfabetizar jovens e adultos, no sentido de ensiná-los a decodificar letras, sons ou números, 

mas proporcionar conhecimentos básicos para que possam enfrentar as exigências da 

contemporaneidade e construir melhores condições de vida para si e para a comunidade. 

 

Para o enriquecimento das ações propostas, as Unidades desenvolvem projetos sociais, culturais, 

esportivos e socioambientais durante a hora/aula, não havendo contabilização de produção na 

Atividade. Seguem alguns destaques: 

 

 ARRAIÁ: Tem por objetivo promover aos alunos o envolvimento com as tradições da Festa 

Junina para que conheçam a história, cultura, pratos típicos e danças, bem proporcionar aos 

mesmos momentos de descontração, diversão e interação social.  

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler 

Cáceres. 

 EXPERIMENTANDO CIÊNCIA: tem como objetivo propiciar aos alunos a formulação de 

questões, elaboração de hipóteses, bem como fazer comparações, buscar informações e fazer 

descobertas para situações do dia a dia. 

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler 

Cáceres. 

 CORAL: A oficina Coral tem por intuito proporcionar construção da identidade pessoal e 

resgate da autoestima do participante, bem como expansão do universo cultural e interação 

social.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu 

 NATAL SOLIDÁRIO: Por meio deste projeto o ato de doar, de dar atenção,  da amizade,  do 

cuidar  se transforma em eixos centrais deste projeto. O término deste projeto se consolida  em 

um dia de muita interação na Unidade entre os alunos, com seus convidados especiais. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu 

 NOITES LITERÁRIAS: Um dos deveres da Educação é propiciar aos educando momentos que 

possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, a consciência da importância de se 

adquirir o hábito de ler. Por meio da leitura, há oportunidade de alargamento dos horizontes 

pessoais e culturais, garantindo a formação crítica e emancipadora. É visando a contemplação 

de conhecimentos voltados a literatura que este projeto pedagógico  é propostos aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu. 
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 NOITE CULTURAL: Tem por objetivo promover a interação e confraternização entre alunos, 

professores, funcionários da Unidade do Sesc Ler e a comunidade, por meio de apresentações 

artísticas como: músicas e poesias natalinas, exposições de trabalhos artesanais confeccionados 

pelos alunos. Vale lembrar que se trabalha com ações voltadas â preservação do ambiente, no 

qual é feito o reaproveitamento de madeira, jornais, garrafas Pet, pneus, papelão, retalhos de 

tecidos, potes de sorvete, entre outros.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta 

 OFICINA DE MANUALIDADES: Este projeto tem o objetivo de proporcionar aos clientes um 

espaço  para vivência,  para o sentir e agir, para diálogos e  participação. Um lugar de trocas, de 

aprendizagens, de valorização de conhecimentos  e técnicas manuais.   

Será desenvolvido pelas Unidades Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres. 

 PROJETO BULIXO: A realização do Bulixo possibilita o trabalho com diversos conteúdos e 

disciplinas, dos gêneros textuais à matemática, trabalhados de forma leve e prazerosa, além de 

incentivar o desenvolvimento de novas habilidades e a geração de novas fontes de renda. 

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Ler Alta Floresta, Sesc LerPoxoréu e Sesc Ler Cáceres. 

 PROJETO CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE: Desenvolve o senso crítico, a compreensão das 

transformações realizadas pelo homem na natureza e os impactos ambientais causados por este, 

influenciando em uma mudança de postura e atitude diante do ambiente que nos cerca. 

Gerando reflexões, propondo alternativas menos danosas ao ambiente e compreendendo que a 

responsabilidade de preservação cabe a cada um de nós. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Cáceres 

 PROJETO HORTA: Consiste na inclusão da manutenção e produção da horta, dentro dos 

Projetos da Unidade. Esta atividade influencia no incentivo a alimentação saudável, 

sustentabilidade e permite melhorias ao aprendizado do aluno. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres; 

 PROJETO INSTITUCIONAL: CULTURA, CIDADANIA, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E LEITURA/ 

ESCRITA: Tem por objetivo possibilitar a formação do indivíduo, tornando-o crítico, 

autônomo, consciente e capaz de refletir suas ações na sociedade, buscando e transformando-a 

em um lugar igualitário e sustentável, assim como propiciar o desenvolvimento artístico, 

cultural, humanístico e transformando a Educação Ambiental em um processo participativo, no 

qual todos os educando assumem papel de elemento central do processo de 

ensino/aprendizagem, apontando problemas e buscando soluções para os mesmos, além de 

propor competências para ampliar os conceitos que envolvem a produção escrita e a leitura.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta 

 PROJETO JORNAL: A elaboração do jornal possibilita o trabalho, de forma prazerosa, das 

diversas tipologias e gêneros textuais, além de despertar nos alunos habilidades como 

pesquisar, produzir, criticar, interpretar, discernir, corrigir, etc. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres; 

 PROJETO MAGIA DA LEITURA: Incentiva o retorno dos alunos da EJA, proporciona a 

oportunidade da inclusão e ambientação de novos alunos, momentos de integração, 

socialização e aprendizagem.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Cáceres 

 PROJETO:  ÓLEO... UMA QUESTÃO SOCIAL: Percebendo a necessidade de possibilitar as 

pessoas a construírem uma consciência de responsabilidade ambiental  que  propomos este 

projeto, visando  o descarte de forma racional e o reaproveitamento do óleo doméstico  como 

fonte de geração de renda, aflorando nos envolvidos a consciência de sustentabilidade.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu 
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 RECITAL DE POESIAS: Resgatar a tradição oral e possibilitar o conhecimento e o uso da 

linguagem poética entre os alunos de gerações diferentes e ao mesmo tempo valorizar a cultura 

local por meio de récitas de poesias escritas por Upeninos (União Poxoreense de escritores de 

Poxoréu) é proporcionar vivências de superações, desenvolvimentos cognitivos e autoestima.   

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu 

 VOLTA ÀS AULAS: Tem por objetivo promover a socialização, interação e ambientação dos 

alunos para o ano letivo, bem como, por meio de diversas atividades, desenvolver a leitura, 

escrita e cálculos matemáticos.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta 

5.1.4. ATIVIDADE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 

Consiste em ações destinadas à ampliação de conhecimento e do universo sociocultural do sujeito. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres e Sesc Ler 

Poxoréu. 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR – MODALIDADE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: O Projeto 

visa ampliar os conhecimentos dos alunos estimulando o desenvolvimento das habilidades e 

competências, sendo realizado através de uma dinâmica de momentos diversificados, lúdicos e 

interdisciplinares de aprendizagem. 

 

Para o enriquecimento das ações propostas, as Unidades desenvolvem projetos sociais, culturais, 

esportivos e socioambientais durante a hora/aula, não havendo contabilização de produção na 

Atividade. Seguem alguns destaques: 

 

 ARRAIÁ: Tem por objetivo promover aos alunos o envolvimento com as tradições da Festa 

Junina para que conheçam a história, cultura, pratos típicos e danças, bem proporcionar aos 

mesmos momentos de descontração, diversão e interação social. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres. 

 PHE EM FAMÍLIA: Consiste na participação de pais e responsáveis em atividades conjuntas 

com os alunos, integrando a família ao Projeto e permitindo melhor desenvolvimento das 

crianças. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Cáceres; 

 PROJETO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: Desenvolve o senso crítico, a compreensão das 

transformações realizadas pelo homem na natureza e os impactos ambientais causados por este, 

influenciando em uma mudança de postura e atitude diante do ambiente que nos cerca. 

Gerando reflexões, propondo alternativas menos danosas ao ambiente e compreendendo que a 

responsabilidade de preservação cabe a cada um de nós. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Cáceres; 

 PROJETO BRINCANDO NO SESC: Oferece atividades atrativas, dinâmicas e diversificadas, 

promovendo a integração, socialização, ambientação  e o desenvolvimento de habilidades 

motoras, cognitivas e afetivas das crianças. Visa, também, a motivação para o retorno dos 

alunos no início de cada ano letivo. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Cáceres; 

 PROJETO HORTA: Consiste na inclusão da manutenção e produção da horta, dentro dos 

Projetos da Unidade. Esta atividade influencia no incentivo a alimentação saudável, 

sustentabilidade e permite melhorias ao aprendizado do aluno. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres; 
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 PROJETO JORNAL: A elaboração do jornal possibilita o trabalho, de forma prazerosa, das 

diversas tipologias e gêneros textuais, além de despertar nos alunos habilidades como 

pesquisar, produzir, criticar, interpretar, discernir, corrigir, etc. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres; 

 NATAL SOLIDÁRIO: O projeto tomou uma dimensão bastante significativa, quando possibilitou 

ações direcionadas ao olhar o próximo com afetividade, proporcionando atitudes de 

solidariedade.  Por meio deste projeto o ato de doar, de dar atenção,  da amizade, do cuidar  se 

transformou em eixos centrais deste projeto. O término deste projeto se consolida  em um dia 

de muita interação na Unidade entre os alunos do PHE e da EJA, com seus convidados 

especiais.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu; 

 O PROJETO:  ÓLEO... UMA QUESTÃO SOCIAL: O consumo exagerado tem ocasionado sérios 

danos ao  meio ambiente. Devido a deterioração deste bem natural  ações de preservação  do 

ambiente  se tornou primordial para o mundo. Percebendo a necessidade de possibilitar as 

pessoas a construírem uma consciência de responsabilidade ambiental  que  propomos este 

projeto, visando  o descarte de forma racional e o reaproveitamento do óleo doméstico  como 

fonte de geração de renda, aflorando nos envolvidos a consciência de sustentabilidade. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu; 

 RECITAL DE POESIAS: Resgatar a tradição oral e possibilitar o conhecimento e o uso da 

linguagem poética entre os alunos de gerações diferentes e ao mesmo tempo valorizar a cultura 

local por meio de récitas de poesias escritas por Upeninos (União Poxoreense de escritores de 

Poxoréu) é proporcionar vivências de superações, desenvolvimentos cognitivos e auto estima.    

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Poxoréu; 

 PROJETO INSTITUCIONAL: CULTURA, CIDADANIA, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E LEITURA/ 

ESCRITA: Tem por objetivo possibilitar a formação do indivíduo, tornando-o crítico, 

autônomo, consciente e capaz de refletir suas ações na sociedade, buscando e transformando-a 

em um lugar igualitário e sustentável, assim como propiciar o desenvolvimento artístico, 

cultural, humanístico e transformando a Educação Ambiental em um processo participativo, no 

qual todos os educando assumem papel de elemento central do processo de 

ensino/aprendizagem, apontando problemas e buscando soluções para os mesmos, além de 

propor competências para ampliar os conceitos que envolvem a produção escrita e a leitura.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta 

 VOLTA ÀS AULAS: Tem por objetivo promover a socialização, interação e ambientação dos 

alunos para o ano letivo, bem como, por meio de diversas atividades, desenvolver a leitura, 

escrita e cálculos matemáticos.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta 

 NOITE CULTURAL: Tem por objetivo promover a interação e confraternização entre alunos, 

professores, funcionários da Unidade do Sesc Ler e a comunidade, por meio de apresentações 

artísticas como: músicas e poesias natalinas, exposições de trabalhos artesanais confeccionados 

pelos alunos. Vale lembrar que se trabalha com ações voltadas â preservação do ambiente, no 

qual é feito o reaproveitamento de madeira, jornais, garrafas Pet, pneus, papelão, retalhos de 

tecidos, potes de sorvete, entre outros. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Ler Alta Floresta 

5.1.5. ATIVIDADE CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL 

Consiste em ações destinadas ao desenvolvimento de habilidades e competências de nível básico, que 

contribuem para a socialização e geração ou complementação da renda individual ou familiar a e entrada no 

mundo do trabalho. 
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A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Sesc Porto, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres e 

Sesc Ler Poxoréu.  

APRENDIZ EMPREENDEDOR: visa desenvolvimento social e econômico dos adolescentes e 

adultos, possibilitando a criatividade, socialização e a geração e/ou ampliação de renda, por meio 

de trabalhos com materiais recicláveis, focando no fortalecimento do incentivo à autonomia 

econômica e ao empreendedorismo. 

Será realizado pela unidade Sesc Porto nos meses de fevereiro a novembro;  

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS: tem como proposta aprimorar habilidades 

culinárias na criação de pratos saborosos e nutritivos com partes dos alimentos geralmente 

desperdiçados.  

Será realizado pela unidade Sesc Porto nos meses de fevereiro a novembro, com exceção de maio; 

CULINÁRIA QUEBRA TORTO: a proposta da Culinária Quebra Torto é aprimorar as habilidades 

culinárias, no preparo de pratos saudáveis e de fácil preparo. A culinária será dividida por módulos 

de acordo com os grupos alimentares, logo cada mês será trabalhado receitas com um grupo 

específico de alimentos.  

Será realizado pela unidade Sesc Porto nos meses de fevereiro a novembro; 

CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL: Os cursos de valorização Social consistem em ações 

destinadas a proporcionar a clientela preferencial (trabalhador do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar não 

ultrapasse três salários mínimos nacionais) habilidades capazes de melhorar a renda familiar e o 

acesso ao mercado de trabalho. Além disso, há finalidades de aumentar a sociabilidade e a 

autoestima da clientela envolvida.  

Os cursos selecionados a demanda de uma clientela preferencial e seus dependentes, com ênfase na 

de menor renda, no intuito de ofertar novos horizontes de possibilidades, no que diz respeito às 

necessidades de oportunidades profissionais e autonomia financeira. 

Os cursos de cabeleireiro e serigrafia atendem a uma demanda crescente da clientela, visto que são 

áreas emergentes que demandam profissionais qualificados. Além disso, a Unidade possui uma 

previsão de cursos a serem realizados nas comunidades, ainda não definidos, pois faremos uma 

análise dos potenciais da clientela, especificidades locais e interesses em comum. 

As diretrizes que norteiam essas ações são: 

 Foco na clientela preferencial;  

 Valorização das pessoas e compromisso com o desenvolvimento profissional; 

 Desenvolvimento de valores e elevação da qualidade de vida; 

 Responsabilidade socioambiental; 

Será realizado pela unidade Sesc Porto nos meses janeiro a novembro; 

SESC OFICINAS DE PRODUÇÃO: é um evento que oportuniza a realização de diversos cursos de 

valorização social, tanto para a clientela já atuante no Sesc quanto para a comunidade em geral.  

As Unidades do Sesc Ler em Alta Floresta, Poxoréu e Cáceres, possuem um trabalho voltado à 

clientela que se enquadra nas especificações do Programa de Comprometimento e Gratuidade 

(PCG), com atividades educacionais ligadas aos segmentos da Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Complementar. Os cursos atendem a uma demanda obtida a partir de diálogos com a 

clientela atendida, onde são analisados os potenciais da clientela, especificidades locais e interesses 

em comum. 

Estes cursos, além de disponíveis à clientela preferencial em geral, possuem intima ligação aos 

processos pedagógicos da Unidade, onde os estudantes presentes na Educação de Jovens e Adultos 
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são os responsáveis por ser o elo entre as propostas e as necessidades da comunidade local. As 

manualidades e oficinas culinárias são as demandas mais abrangentes e de maior interesse à 

clientela. 

Por este motivo, a Unidade busca a qualificação da clientela, através de um processo equitativo, 

onde o desenvolvimento humano é tão importante quanto o profissional. As diretrizes que norteiam 

essas ações são: 

 Valorização das pessoas e compromisso com o desenvolvimento profissional; 

 Desenvolvimento de valores e elevação da qualidade de vida; 

 Responsabilidade socioambiental; 

Será realizado pelas unidades Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Cáceres nos 

meses de março a novembro;  

 

5.1.6. ATIVIDADE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

Consiste em um conjunto de ações de educação não formal destinadas a proporcionar a compreensão e a 

ampliação de conhecimentos, visões de mundo e formas de pensamento, explorando, difundindo e 

popularizando conteúdos das Ciências e das Humanidades em suas relações com a cultura e a sociedade. 

A Atividade tem suas ação realizada na unidade Sesc Arsenal. 

SESC ARSENAL – UMA VIAGEM NO TEMPO: Apresentar a história do Sesc Arsenal através de 

espetáculos de narração de histórias, além da reedição do Almanaque que contenha e valorize o 

percurso histórico do prédio, abordando diferentes períodos desde o início da construção do antigo 

Arsenal de Guerra até a inauguração do Centro Cultural Jamil Boutros Nadaf. 

A atividade será realizada na unidade Sesc Arsenal no meses de agosto a novembro; 
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5.2. PROGRAMA SAÚDE 

Conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, 

prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da integralidade 

e os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado. 

O Programa contará com uma previsão de despesas de R$ 18.440.330 (dezoito milhões, quatrocentos e 

quarenta mil, trezentos e trinta reais) e prevê arrecadar R$ 6.128.576 (seis milhões, cento e vinte e oito mil 

quinhentos e setenta e seis reais). 

As atividades serão oferecidas nas realizações conforme quadro abaixo: 

Quadro 32 - Programa Saúde 

ATIVIDADE MODALIDADE REALIZAÇÃO VARIÁVEL TOTAL 

Nutrição Sem Modalidade 

Clínica ambulatorial Presenças nas consultas 86 

Lanche Número 521.771 

Refeições Total 86.953 

Saúde Bucal Sem Modalidade 
Clínica ambulatorial Presenças nas consultas 31.435 

Sessão Clínica Participantes 2.508 

Educação em Saúde Sem Modalidade 

Campanha Público 12.320 

Encontro Participantes 243 

Exposição mediada Público 2.220 

Oficina Frequência 1.089 

Orientação Participante 26.575 

Palestra Público 13.220 

Roda de Conversa Participante 1.200 

Sessão diagnóstica Participante 769 

Cuidado Terapêutico 
Atenção Médica Exames por Imagem Pessoas assistidas 7.360 

Atenção a Enfermagem Clínica ambulatorial Presenças nas consultas 7.360 

Fonte: Sistema de Gestão de Eventos – SGE 

5.2.1. ATIVIDADE NUTRIÇÃO 

Consiste em ações de fornecimento de alimentação adequada e saudável e de atenção nutricional, com 

incentivo e reforço de práticas alimentares saudáveis, visando à melhoria da saúde à prevenção e ao 

cuidado de agravos relacionados à alimentação e à nutrição. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Sesc Arsenal, Sesc Balneário, Sesc Barão de Melgaço, 

Sesc Casa do Artesão, Sesc Juscimeira, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Sesc 

Mangaba, Sesc Porto, Sesc Escola e Sesc Rondonópolis. 

Ações desenvolvidas na Atividade: 

CAFETERIA DA CASA: Consiste no preparo, conservação, fornecimento e distribuição de alimentos 

que, comparados a uma refeição, apresentam menor complexidade e aporte calórico e nutricional. 

Será realizada na unidade Sesc Casa do Artesão, durante todo o ano; 



 

Programa de Trabalho 2019  45 
 

CANTINA: Consiste no preparo, conservação, fornecimento e distribuição de alimentos que, 

comparados a uma refeição, apresentam menor complexidade e aporte calórico e nutricional.  

Os lanches são ofertados nas Cantinas das Unidades Sesc Porto e Sesc Escola, durante todo o 

ano; 

CONSULTA DIETOTERÁPICA: A consulta dietoterápica promove a avaliação e acompanhamento 

do estado nutricional da clientela por meio da orientação e prescrição dietoterápica individualizada 

que visa instruir quanto aos hábitos alimentares adequados.  

O projeto será realizado pelo Sesc Porto de fevereiro a novembro. 

LANCHES: Consiste no preparo, conservação, fornecimento e distribuição de alimentos que, 

comparados a uma refeição, apresentam menor complexidade e aporte calórico e nutricional. 

Será realizada durante todo o ano nas unidades Sesc Arsenal, Sesc Balneário, Sesc Barão de 

Melgaço, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Sesc Juscimeira, Sesc Porto 

e Sesc Rondonópolis.  

REFEIÇÕES: Consiste no preparo, conservação, fornecimento e distribuição de alimentos que, 

devido a sua complexidade e aporte calórico e nutricional, são assim classificados.  

Será realizada durante todo o ano nas Unidades Sesc Balneário, Sesc Mangaba e Sesc Juscimeira. 

Estas são os projetos Sistemáticos que desenvolvem a Atividade. Mas a Atividade também é desenvolvida 

integrada com outros projetos. 

5.2.2. ATIVIDADE SAÚDE BUCAL 

Consiste em ações de promoção e recuperação da saúde bucal e prevenção de doença, no âmbito da atenção 

básica. 

A Atividade terá suas ações realizadas nas Unidades Sesc Galdino, Sesc Porto, Sesc Rondonópolis e 

OdontoSesc durante todo o ano. 

A Unidade OdontoSesc deve retornar suas Atividades em 2018 e até o fechamento deste Programa de 

Trabalho, não havia informação das localidades a serem atendidas em 2019. 

Segue previsão de metas por tipo de serviço: 

Quadro 33 – Atividade Saúde Bucal por tipo de serviço 

Atividade Saúde Bucal 

Tipo de 

Serviço 
Realizações 

Clientes Presenças 

nas 

Consultas 

Tratamentos 

concluídos 
Número Participantes 

Com. Dep. Usu. Total 

Clínica Fixa Clínica ambulatorial 2.101 3.539     -    5.640 25.163 4.829     

Unidade Móvel Clínica ambulatorial     -        -    2.508 2.508 6.272 1.615     

Unidade Móvel Sessão clínica     -        -    2.508 2.508     228 2.508 

 

5.2.3. ATIVIDADE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Consiste em ações interdisciplinares de caráter educativo, no âmbito da promoção, prevenção e controle 

social da saúde, visando à ampliação da autonomia, dos conhecimentos e habilidades para o autocuidado e 

da ação coletiva sobre os determinantes sociais da saúde. 
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Esta Atividade será atendida pelas Unidades Balneário, Casa do Artesão, Porto e na unidade móvel Saúde 

Mulher. Abaixo seguem ações desenvolvidas na Atividade: 

PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA (PSSR): O Sesc vem historicamente 

desenvolvendo projetos de promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva. Em 2018 iniciou-se o 

processo de formação das equipes dos Departamentos Regionais, e neste Departamento Regional, o 

Plano de Ação da formação abrangeu os projetos Transando Saúde, Retratos de Família e Sesc 

Saúde Mulher. Seguem detalhamentos das atividade educativas planejadas para o projeto: 

 

 

 TRANSANDO SAÚDE: Capacitação para Formação de Multiplicadores, na perspectiva 

participativa, humanística e com excelência, trabalhando as IST/HIV/AIDS, bem como outros 

temas transversais considerando o respeito ao ser humano nas suas multidimensionalidades e 

vulnerabilidades. Será realizado no mês de outubro. 

 SESC SAÚDE MULHER: Ações educativas e de assistência, no âmbito da promoção da saúde, 

incluindo realização de exames preventivos ao câncer de mama e cólo do útero, visando 

rastreamento de pessoas assintomáticas. 

 RETRATOS DE FAMÍLIA: Abordagens teóricas e práticas sobre aspectos específicos da 

gestação, adoção, saúde e direitos da família e da criança.  

Em 2019, o PSSR será realizado pelas unidades Sesc Porto, Sesc Saúde Mulher e Sesc Balneário, 

no período de fevereiro a novembro. 

SESC ALERTA: Diante de cenários de emergência epidemiológica, este Departamento Regional 

atuará com orientações referentes ao projeto “Sesc Alerta” por intermédio da atividade Educação 

em Saúde com articulação de diferentes áreas institucionais. 

Será realizado pela unidade Balneário nos meses março,abril, junho, agosto, outubro, novembro e 

dezembro. 

SESC SAÚDE - APRENDENDO A VIVER SAUDÁVEL:  Conjunto de ações que busca contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde do 

indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da integralidade e os fatores determinantes do 

processo saúde- doença- cuidado. 

Será realizado pela unidade Sesc Porto de janeiro a novembro; 

SESC SAÚDE – “EDUCAR E APRENDER PARA VIVER”: O Projeto consiste em desenvolver ações 

educativas/preventivas voltadas para promoção/prevenção da saúde, contribuindo para melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, 

bem como a comunidade em geral. 

Será desenvolvido na unidade Sesc Balneário durante todo o ano. 

VISITA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL: Tem como intuito formar hábitos para produção 

de alimentos seguros através de orientação e vsitas técnicas in loco aos artesãos.  

Será realizado pela unidade Sesc Casa Artesão de fevereiro a junho e agosto a novembro 

5.2.4. ATIVIDADE CUIDADO TERAPÊUTICO 

Consiste em ações diagnósticas e terapêuticas para prevenção de agravos e promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. 

A Atividade tem suas ações realizadas na unidade móvel Saúde Mulher. 

A Unidade Móvel, considerando sua itinerância, tem proposta de ampliar sua área de abrangência para 

outros municípios, uma vez que desde sua inauguração, vem atendendo às demandas locais de bairros da 
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capital mato-grossense. Na escolha do local da instalação da Unidade Móvel, figuram os critérios de 

vulnerabilidade social e econômica, acessibilidade, parceria com Unidade de Saúde e demanda de público 

considerado elegível para o atendimento do projeto. 

SESC SAÚDE MULHER: Consiste na realização de ações no âmbito da promoção da saúde e 

prevenção de agravos e doenças, com grupos de mulheres vulneráveis por meio de exames 

gratuitos de mamografia e citopatológico.  

 

Será realizado na unidade Móvel Sesc Saúde Mulher nos meses de fevereiro a dezembro; 

5.3. PROGRAMA CULTURA 

Conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das 

artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos 

simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.  

O Programa possui uma previsão de despesa no valor de R$ 12.670.315 (doze milhões, seiscentos e setenta 

mil, trezentos e quinze reais) e prevê arrecadar R$ 1.340.404 (um milhão, trezentos e quarenta mil, 

quatrocentos e quatro reais). 

As atividades serão oferecidas nas modalidades e realizações conforme quadro a seguir: 

Quadro 34 - Programa Cultura 

ATIVIDADE MODALIDADE REALIZAÇÃO VARIÁVEL TOTAL 

Artes Cênicas  

Circo 

Apresentação Público 2.360 

Curso Frequência 306 

Debate Participante 250 

Desenvolvimento de Experimentações Participante 25 

Oficina Frequência 1274 

Dança 

Apresentação Público 6.260 

Curso Frequência 8.319 

Debate Participante 994 

Desenvolvimento de Experimentações Participante 101 

Exposição Público 250 

Incentivo Artístico Participante 750 

Intervenção Urbana Número  1 

Oficina Frequência 3.290 

Palestra Público 280 

Teatro 

Apresentação Público 12.420 

Curso Frequência 7.578 

Debate Participante 825 

Desenvolvimento de Experimentações Participante 101 

Incentivo artístico Participante 750 

Intervenção urbana Número 1 

Oficina Frequência 10.560 

Palestra Público 237 

Artes Visuais Sem Modalidade 
Curso Frequência 3.006 

Debate Participante 90 



 

Programa de Trabalho 2019  48 
 

ATIVIDADE MODALIDADE REALIZAÇÃO VARIÁVEL TOTAL 

Desenvolvimento de Experimentações Participante 1.214 

Exposição de arte Público 39.414 

Incentivo artístico Participante 672 

Oficina Frequência 13.912 

Palestra Público 161 

Performance Público 1.280 

Visita Mediada à exposição Participante 2.510 

Música Sem Modalidade 

Apresentação Público 6.520 

Curso Frequência 7.629 

Debate Participante 260 

Incentivo artístico Participante 1 

Oficina Frequência 3.607 

Literatura Sem Modalidade 

Apresentação Público 10.910 

Curso Frequência 234 

Debate Participante 1.075 

Desenvolvimento de Experimentações Participante 725 

Incentivo artístico Participante 30 

Intervenção urbana Número 2 

Mediação Participante 40 

Oficina Frequência 6.468 

Palestra Público 100 

Audiovisual Sem Modalidade 

Debate Participante 711 

Desenvolvimento de Experimentações Participante 257 

Exibição Público 17.882 

Incentivo artístico Participante 3 

Oficina Frequência 9.116 

Palestra Público 270 

Biblioteca Sem Modalidade 

Captação e difusão de livros Frequência 175 

Consulta 
Acervo 88.872 

Pessoas Presentes 36.730 

Empréstimo 
Número 21.277 

Clientes presentes 11.904 

Oficina Frequência 2.020 

Fonte: Sistema de Gestão de Eventos – SGE 

5.3.1. ATIVIDADE ARTES CÊNICAS 

Consiste em ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à preservação de expressões 

cênicas, visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e público em geral. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Arsenal, Balneário, Barão de Melgaço, Casa do 

Artesão, Juscimeira, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Rondonópolis e Sinop. 

Projetos desenvolvidos na Atividade: 

AFETO – CONEXÕES EM DANÇA – modalidade dança: Espaço de intercâmbio entre artistas, 

produtores, público e interessados em processos de pesquisa em dança. Composto por 
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Apresentações, Cursos, Oficinas, Debates e outras ações de incentivo a criação em Dança. 

Atendendo a proposta da instituição de ser espaço de acesso facilitado a produções artísticas e 

culturais que possibilitam reflexão sobre a sociedade em que vivemos, colaborando assim para a 

ampliação de repertórios culturais, visões de mundo e qualidade de vida do trabalhador do 

comércio de bens, serviços e turismo e sua família, além da comunidade em geral. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal e Sesc Rondonópolis no mês de outubro; 

ALDEIA ROSA BORORO - modalidades circo, dança e teatro: As Aldeias são mostras de arte e 

cultura organizadas pelos Departamentos Regionais do Sesc durante a passagem de espetáculos do 

Palco Giratório por seus estados, de modo a possibilitar que os trabalhos selecionados pela 

curadoria dialoguem com a produção local, não só na perspectiva das artes cênicas, mas com o 

envolvimento de todos os segmentos artísticos.  É composto por apresentações artísticas, oficinas, 

cursos, debates e outras ações culturais em diálogo. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis, no mês de setembro; 

CENA EM PAUTA – modalidades circo, dança e teatro: Conjunto de ações voltadas ao estímulo à 

criação, circulação e intercâmbio da produção em artes cênicas, com foco nas produções de Mato 

Grosso, nas suas mais diferentes vertentes, como forma de potencializar e fomentar a cadeia 

produtiva neste segmento. Serão apresentados ao público trabalhos artísticos, oficinas, debates e 

outras ações de fortalecimento a criação e a circulação. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal nos meses janeiro, fevereiro, março, abril, junho, 

julho, agosto, outubro e Rondonópolis nos meses de janeiro, abril, junho, julho e agosto; 

CURSO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - modalidade dança: Aulas com o objetivo de desenvolver 

atividades que gerem a investigação do corpo através da experimentação, ampliando o repertório 

de movimento e as possibilidades de criações coreográficas individuais e coletivas. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de março a novembro; 

CURSO DE DANÇA PARA INFÂNCIA - modalidade dança: Cursos sistemáticos de balé, dança para 

infância e dança de rua, visando propiciar iniciação no universo da dança, que serão abordados de 

maneira teórica e prática.  

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de março a novembro; 

CURSO DE TEATRO INICIANTE INFANTIL E JUVENIL - modalidade teatro: Realizar iniciação e 

aperfeiçoamento teatral para o público de 07 a 14 anos, a fim de estimular o desenvolvimento do 

aluno bem como contribuir com novas perspectivas, pensamentos e sensibilização para com as 

artes. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de março a novembro; 

GUANÁ - ALDEIA SESC DE ARTE E CULTURA - modalidade circo, dança e teatro: As Aldeias 

são mostras de arte e cultura organizadas pelos Departamentos Regionais do Sesc durante a 

passagem de espetáculos do Palco Giratório por seus estados, de modo a possibilitar que os 

trabalhos selecionados pela curadoria dialoguem com a produção local, não só na perspectiva das 

artes cênicas, mas com o envolvimento de todos os segmentos artísticos. É composto por 

apresentações, oficinas, debates e outras ações culturais em diálogo. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal no mês de setembro; 

LEITURAS DE MOVIMENTO - modalidade dança: Estimular o estudo e a criação de novos 

horizontes coreográficos e como desdobramento, apresentar os processos resultantes do trabalho 

em forma de pequenos espetáculos realizados pelos grupos participantes. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de abril, julho, setembro, novembro; 

NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO TEATRAL: Núcleo de pesquisa composto por vários módulos 

com objetivo de estudar técnicas e teorias em artes cênicas, aliando a prática laboratorial de caráter 

investigativo a fim de compartilhar, aprimorar, desenvolver experimentos e ampliar reflexão crítica 

por seus participantes que dialoguem com a sociedade contemporânea. 
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Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de fevereiro, março, abril,  junho, julho, 

agosto, setembro, outubro e novembro e pela unidade Sesc Rondonópolis de abril a novembro; 

NÚCLEO DE MEMÓRIA E PESQUISA DAS ARTES CÊNICAS - modalidades circo, dança, teatro: 

Espaço especializado para a pesquisa teórica e prática sobre o fazer artístico na área das artes 

cênicas. O núcleo tem por fundamento a coleta, organização e disseminação de forma inteiramente 

gratuita acervo bibliográfico, audiovisual e iconográfico especializado. No espaço são promovidas 

ações de incentivo artístico, experimentações, oficinas e outras ações fomento às artes cênicas. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e  

outubro, e Rondonópolis de fevereiro a dezembro; 

PALCO GIRATÓRIO – modalidade circo, dança e teatro: Considerada a maior e mais importante 

ação de circulação nacional de espetáculos e coletivos cênicos, abrange todos os estados brasileiros 

com uma programação diversificada, dando visibilidade e fomentando a produção em artes cênicas 

do país. Promove a população acesso a arte, por meio de apresentações, oficinas, debates e 

palestras (Pensamento Giratório). 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal, Sesc Balneário, Sesc Rondonópolis nos meses de maio 

e setembro;  

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS: O projeto foi pensado para disponibilizar ações diferenciadas de 

entretenimento nos períodos de férias e recesso escolares, quando serão ofertadas atividades 

Lúdico-Recreativas, com características multidisciplinares, visando socializar   e propiciar 

vivências em  variados conteúdos, voltada para um público de diversas faixas etárias. Haverá 

Atividades como Artes Cênicas, Literatura, Artes Visuais, Música e Recreação. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de janeiro e julho. 

QUINTAL DA CASA – FEIRA DA ARTE E GASTRONOMIA - modalidades circo, dança e teatro: O 

projeto contará com apresentações e gastronomia local, visando fomentar as regionalidades, seus 

saberes e sabores. 

Será realizado pela unidade Sesc Casa do Artesão nos meses de janeiro a dezembro 

SESC AMAZÔNIA DAS ARTES - modalidades circo, dança e teatro:  Programa de fomento e 

circulação da produção artística cultural da região Amazônica, formado pelos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Piauí. O Sesc 

Amazônia das Artes é uma importante rede de intercâmbio das artes e da cultura, que pretende 

ultrapassar a indispensável ação de divulgar os trabalhos, mas se desafia também a criar laços, 

fortalecer a criação artística, encontrar respostas criativas e alternativas para as dificuldades 

encontradas. É composto por apresentações artísticas nos segmentos: Artes Cênicas, Artes Visuais, 

Música, Literatura, Audiovisual e ações integradas e híbridas como intervenções urbanas e 

performances. Também compõem o projeto debates, intercâmbios entre os artistas, oficinas e 

outras ações de incentivo a criação artística. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal no mês de agosto; 

SESC DRAMATURGIAS - modalidades circo, dança e teatro: O projeto visa à valorização do 

estudo da dramaturgia em seus mais diferentes entendimentos, o fomento da criação de novas 

dramaturgias, além de explorar as possibilidades dramatúrgicas do corpo em artes cênicas, 

estimulando o debate e a reflexão acerca da produção artística neste segmento. A ação é composta 

por cursos (dramaturgia escrita, dramaturgia do corpo, dramaturgia em dança, dramaturgia em 

circo, dramaturgia do som e da luz, a ser definido a cada ano) e apresentações de leituras de 

dramaturgias em formato dramatizado.   

Será realizado pelas unidades Sesc Rondonópolis nos meses de junho e agosto e Sesc Arsenal nos 

meses abril, junho, agosto, e setembro. 

SESC ITINERANTE: O Sesc Itinerante oferece ações nos Programa Cultura e Lazer com a 

perspectiva de ampliar o acesso a manifestações artísticas e a práticas de lazer em diferentes e 
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realizações. As ações integram atividades como audiovisual, artes cênicas, música, artes visuais e 

literatura e desenvolvimento físico esportivo. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal, Sesc Rondonópolis, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler 

Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Sesc Barão de Melgaço, Sesc Juscimeira e Sesc Sinop nos meses 

março a novembro; 

TEATRO DE FORMAS ANIMADAS: Espetáculos cênicos com objetivo de apresentar as estéticas 

criativas do Teatro de Animação nas diferentes linguagens ao público de todas as idades (teatro de 

luva, teatro de vara, teatro de sombra, teatro de marionete, manipulação direta, boneco de balcão).  

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal nos meses de junho e julho. 

5.3.2. ATIVIDADE ARTES VISUAIS 

Consiste em ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à preservação de manifestações, 

com o objetivo de desenvolver plateias, artistas, produtores e público em geral. Com predominância de 

representações visuais, as ações contemplam um amplo espectro entre técnicas artísticas que transitam da 

vertente popular à produção contemporânea. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas unidades Sesc Arsenal, Sesc Casa do Artesão e Sesc 

Rondonópolis. 

Ações desenvolvidas na Atividade: 

ATELIÊ ABERTO: Espaço para observação, estudo, pesquisa e experimentação em Artes Visuais 

voltado para artistas em processo de formação e interessados em artes. Propõe atividades práticas 

experimentais, o contato com diversos materiais e técnicas, bem como, refletir sobre a produção 

artística, orientados por profissionais e artistas convidados. Também realiza palestras com artistas 

e/ou teóricos de diferentes movimentos artísticos. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal no período de janeiro a novembro e Sesc Rondonópolis 

nos meses de março a novembro; 

BULIXO: O projeto Bulixo visa incentivar e valorizar o artesanato produzido na região e feito por 

artesãos que produzem em pequena escala no âmbito familiar.  

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal durante todo o ano; 

CONHECENDO O ARTESÃO: O projeto visa difundir o artesanato através do diálogo entre artesão e 

o público, permitindo uma troca de saberes e uma imersão nas práticas culturais regionais por meio 

da demonstração do seu processo criativo.  

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal durante todo o ano; 

EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS: Conjunto de ações voltadas ao estímulo à criação, circulação e 

intercâmbio da produção em artes visuais nacionais, com atenção às produções de Mato Grosso, 

nas suas mais diferentes vertentes, como forma de potencializar e fomentar a cadeia produtiva neste 

segmento, por meio da realização de exposições, integrando ações de mediação artística por meio 

de oficinas e visitas mediadas.   

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal, Sesc Casa do Artesão e Sesc Rondonópolis nos meses 

de janeiro a dezembro; 

NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO EM ARTES VISUAIS: Ação formativa sistemática que visa 

promover o desenvolvimento artístico em desenho e pintura por meio de experiências teóricas e 

práticas para o público infanto-juvenil e adulto.  

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal nos meses de março a novembro; 

NÚCLEO DE PESQUISA E MEMÓRIA DO PATRIMÔNIO: O Núcleo de Pesquisa e Memória do 

Patrimônio visa o desenvolvimento, preservação e fortalecimento da vasta cultura do estado, 
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através de ações como: oficinas, desenvolvimento de experimentações, apresentações, debates e 

palestras, ações essas que buscam valorizar e difundir o nosso patrimônio, os aspectos históricos, 

estéticos e sociais que permeiam e afetam as culturas que queremos salvaguardar. 

Será realizado pela unidade Sesc Casa do Artesão nos meses de fevereiro a novembro; 

OFICINA DE TÉCNICAS EM GRAVURA: A Oficina de técnicas em gravura visa proporcionar aos 

participantes conhecimentos avançados em suas diversas técnicas, colaborando para um 

pensamento estratégico de formação artística e produção no campo da gravura mato-grossense. Ao 

final da oficina é realizada uma exposição com os trabalhos desenvolvidos. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal no mês de novembro; 

OFICINA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA: A Oficina propõe o aprimoramento teórico e técnico 

sob a perspectiva da fotografia como expressão artística e a reflexão entre as imagens produzidas 

na contemporaneidade e a fotografia em seus diversos espaços de exposição. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal no mês de maio; 

OFICINA TÉCNICAS DE MODELAGEM E CERÂMICA ARTÍSTICA: A Oficina de modelagem e 

técnica de cerâmica artística visa proporcionar aos participantes conhecimentos básicos e 

avançados em técnica de cerâmica para criação de objetos artísticos e utilitários, colaborando para 

um pensamento estratégico entre os objetos de arte e o artesanato produzido em Mato Grosso. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de maio, junho, julho e agosto; 

OFICINAS CICLOS DE PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS: Oficinas que abordam fundamentalmente 

a reflexão e a prática da produção artística relacionada ao processo de produção em Artes Visuais, 

visando a aquisição de repertório estético, técnico e teórico.  

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses maio, junho e julho; 

TERRITÓRIOS DE MEMÓRIA: Territórios de Memória parte dos conceitos de patrimônio imaterial 

por meio de procedimentos de escuta, afeto e contato de artistas e pesquisadores com comunidades 

tradicionais, originárias e em outros territórios que possuem práticas culturais que dialogam com 

aspectos culturais históricos e contemporâneos. As ações visam uma possibilidade de metodologia 

de registro, recriação e ampliação dessas memórias. Uma equipe de artistas e produtores se 

deslocarão a dois territórios ao ano, onde farão uma imersão, colhendo registros, vivências e 

oferecendo trocas e intercâmbio. 

Será realizado pela unidade Sesc Casa Artesão nos meses  de março e agosto; 

5.3.3. ATIVIDADE MÚSICA 

Consiste em ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à preservação da música em seus 

diversos gêneros e estilos, visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e público em geral. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas unidades Arsenal e Rondonópolis. 

Projetos desenvolvidos com esta Atividade: 

CICLOS SESC DE MÚSICA:  Conjunto de ações voltadas ao estímulo à criação, circulação e 

intercâmbio da produção em música nacional e mundial, com atenção às produções de Mato 

Grosso, nas suas mais diferentes vertentes, como forma de potencializar e fomentar a cadeia 

produtiva neste segmento, por meio da realização de apresentações artísticas em música. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, 

julho, outubro e novembro e pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de março, junho e 

outubro; 

CÍRCULO MARINHO DE MÚSICA: Ação de fomento e potencialização de práticas que contribuam 

para a formação musical inicial ou de aprimoramento com foco na criação e experimentação em 

música, por meio da oferta de oficina e curso. 
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Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de janeiro, março, abril, junho, julho, 

agosto, setembro e novembro; 

CONCERTOS SESC PARTITURAS: A Série de Concertos Sesc Partitura promove grandes encontros 

entre público e artistas, que ocorre de forma simultânea nos 27 Departamentos Regionais, ESEM, 

EESP e CCSP. Tem o objetivo de levar o acervo do projeto SESC Partituras para a sua realização 

musical, além de ampliá-lo com a participação de novos compositores, por meio de apresentações. 

O projeto estimula o desenvolvimento de grupos alinhados à música de concerto das diversas 

regiões do país ao mesmo tempo em que possibilita ao público o contato com a riqueza da música 

no Brasil. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de abril e novembro; 

CURSO DE MÚSICA: Os cursos sistemáticos de música (Orquestra de cordas dedilhadas, Prática de 

Conjunto de Cordas e Violão), têm como objetivo proporcionar aos seus inscritos, conhecimento e 

vivência musical em sala de aula, no palco e como plateia. Com isso, o estudante será despertado 

para a necessidade para apreciar a produção musical atual com conhecimento, consciência, 

criticidade e independência. Para cada instrumento o aluno será estimulado a ter noções de técnica, 

sonoridades e leitura da escrita musical, partitura. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal, Sesc Ler Poxoréu e Sesc Rondonópolis nos meses de 

março a novembro; 

ESTREIA: tem como proposta proporcionar ao músico iniciante a possibilidade de realizar o seu 

primeiro show, podendo contar com assessoria técnica e toda orientação necessária para realização 

de um espetáculo de qualidade. 

Será desenvolvido pela unidade Sesc Arsenal no mês de outubro; 

INTERCÂMBIO MUSICAL: Realização de oficina e apresentação na área de música tendo como 

proposta a integração, ampliação de conhecimento, bem como a troca de experiências e 

intercâmbio entre músicos, instrumentistas e compositores locais com o convidado nacional, de 

modo a incentivar o processo de criação. 

Será realizado na unidade Sesc Arsenal no mês de fevereiro; 

MÚSICA NO JARDIM: Apresentações de Música ao ar livre realizadas no jardim do Sesc Arsenal, 

com diversos formatos e repertórios, cujo objetivo é o de sensibilizar e proporcionar fruição ao 

público. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de junho e julho; 

NÚCLEO DE MÚSICA: Espaço especializado para a pesquisa teórica e prática sobre o fazer artístico 

na área da música. O núcleo tem por fundamento a coleta, organização e disseminação de forma 

inteiramente gratuita acervo bibliográfico, audiovisual e iconográfico especializado em música.  

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de janeiro, abril, maio, julho e outubro; 

OBSERVATÓRIO DE IDEIAS MUSICAIS: Oficinas ministradas por especialistas da área musical 

visando à atualização de conhecimento e capacitação de professores, músicos e alunos. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de janeiro e outubro; 

SEMANA DA VOZ: A Semana da voz tem por objetivo principal proporcionar ao público de 

profissionais da música, que usam sua voz como instrumento de trabalho artístico, curso específico 

sobre a fisiologia do aparelho fonador e fundamentações práticas do fazer artístico através da 

mesma, buscando seu aprimoramento e profissionalização. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis no mês de agosto; 

SESC PARTITURAS: A Série de Concertos Sesc Partitura promove grandes encontros  entre público 

e artistas, que ocorre de forma simultânea nos 27 Departamentos Regionais, ESEM, EESP e CCSP. 

Tem o objetivo de levar o acervo do projeto Sesc Partituras para a sua realização musical, além de 

ampliá-lo com a participação de novos compositores, por meio de apresentações. O projeto 
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estimula o desenvolvimento de grupos alinhados à música de concerto das diversas regiões do país 

ao mesmo tempo em que possibilita ao público o contato com a riqueza da música no Brasil. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de abril e novembro; 

SONORA BRASIL:  O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como objetivo desenvolver 

programações pautadas em aspectos relevantes da história da música no Brasil. Atuando no âmbito 

da formação de plateias, apresenta programações inéditas, elaboradas especialmente para seus 

circuitos, contribuindo para a ampliação da experiência de cultura musical do público, ao 

possibilitar o contato com segmentos pouco difundidos da produção musical. A ação é composta 

por apresentações artísticas e oficina. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal e Sesc Rondonópolis no mês de junho 

5.3.4. ATIVIDADE LITERATURA 

Consiste em ações de incentivo à produção, ao acesso, à fruição e à preservação da obra literária, 

considerando-se literatura o discurso verbal que se diferencia pela elaboração estética da palavra, podendo 

se concretizar nos diversos gêneros e suportes, manifestando-se por meio da escrita e da oralidade. 

A Atividade tem projetos realizados pelas unidades Arsenal e Rondonópolis. 

ARTE DA PALAVRA: REDE SESC DE LEITURAS: O projeto busca oferecer ações que atuem em 

toda a cadeia produtiva da literatura, desde a formação e divulgação de novos escritores, a 

valorização das obras e escritores brasileiros e as novas formas  de produção e fruição literária, 

possibilitadas pela emergência de discursos periféricos e a utilização de novas tecnologias. O 

projeto é dividido em Circuito de Autores, no qual escritores irão participar de debates com o 

público, mediados por profissional local; Circuito de Oralidades, voltado para as diferentes 

manifestações da palavra falada; e Circuito de Criação Literária, dedicado ao estudo e prática de 

técnicas de produção de textos. 

Será realizado na unidade Sesc Arsenal nos meses abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro; 

DIAS E NOITES DE HISTÓRIA: Oficinas Literárias e Atividades de narração e escuta de histórias 

que valorizem o livro infantil e fomente a formação de público leitor, mostrando à clientela as 

multiplicidades de suportes, usos e funções da leitura – ler para orientar, instruir, distrair, divertir, 

sonhar e viajar para mundos diferentes – revelando o sentido que cada uma delas tem para o leitor. 

Será realizado na unidade Sesc Arsenal nos meses janeiro, março, maio, julho, setembro e 

novembro; 

LABORATÓRIO DA PALAVRA: Espaço aberto ao público e idealizado para possibilitar o 

desenvolvimento de práticas com a escrita literária e ações específicas nas quais a palavra constitui 

um dos elementos fundamentais, por meio da realização de encontros, debates e desenvolvimento 

de experimentações. Promovendo a convivência prazerosa e produtiva com as práticas de leitura e 

de escrita, compreendendo-as como parte do mesmo processo. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de março a novembro; 

NARRATIVAS EM CENA: Espaço de intercâmbio entre artistas, escritores, públicos e interessados 

em processos de pesquisa em literatura. Composto por ações de incentivo artístico que fomenta a 

criação de espetáculos literários, apropriando-se de outros expedientes estéticos, ampliando a 

Literatura para além dos livros e da palavra escrita. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e 

outubro; 

SEMANA SESC DE LEITURA E LITERATURA: Fomentar e potencializar a práticas para formação de 

leitores no estado de Mato Grosso, cujo objetivo maior é contribuir com novas perspectivas e 

olhares para o trabalho com literatura, bem como o incentivo a difusão, produção e qualificação 
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dos agentes literários do Estado, o intercâmbio cultural e artístico, através de suas manifestações 

artísticas, tais como sessões de contação de histórias, oficinas, debates, palestras e intervenção 

literária. 

Será realizado pelas unidade Sesc Rondonópolis no mês de abril; 

SESC ARSENAL – UMA VIAGEM NO TEMPO: Apresentar a história do Sesc Arsenal através de 

espetáculos de narração de histórias, além da criação e impressão do Almanaque que contenha e 

valorize o percurso historio do prédio, abordando diferentes períodos desde o início da construção 

do antigo Arsenal de Guerra até a inauguração do Centro Cultural Jamil Boutros Nadaf. 

A atividade será realizada na unidade Sesc Arsenal nos meses de agosto a novembro;  

5.3.5. ATIVIDADE AUDIOVISUAL 

Consiste em ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição e à preservação de conteúdos 

audiovisuais. É considerada obra audiovisual aquela que, pela combinação de imagens e sons, gera 

significados por meio da impressão da imagem em movimento, independentemente da tecnologia utilizada, 

podendo ser de diversos gêneros e categorias de classificação, como curta-metragem, média-metragem, 

longa-metragem, animação, videominuto, videoclipe, documentário, ficção, videoarte, videodança, entre 

outros. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas unidades Arsenal, Sesc Barão de Melgaço, Sesc Juscimeira, 

Sesc Ler Poxoréu, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Alta Floresta e Rondonópolis: 

A ESCOLA VAI AO CINEMA: Sessões gratuita de cinema, realizadas no CineSesc de março a 

novembro com a exibição de filmes para alunos e professores de escolas e universidades públicas e 

privadas e grupo de estudo. Nas sessões são exibidos filmes de diversos formatos e gêneros que 

compõe o acervo do CineSesc. Além disso, realizaremos oficinas de produção de objetos ópticos 

relacionados à linguagem cinematográfica. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal de março a novembro, com exceção de julho; 

CINE JARDIM: Sessões cinematográficas de curtas-metragens exibidos ao ar livre, no jardim do 

Sesc Arsenal às quintas-feiras. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de abril, maio, junho e julho; 

CINESESC: Exibição de obras audiovisuais de forma gratuita, com obras nos formatos longa, 

média ou curta-metragem, que são expressivos para a história do cinema nacional e internacional e 

para o cenário contemporâneo, licenciados pelo Sesc Mato Grosso e pelo Departamento Nacional 

do Sesc, contemplando diversos gêneros cinematográficos, classificações etárias e públicos de 

interesse. Composto também por sessões com debate ao final das exibições sobre os aspectos 

estéticos da obra, ampliando assim a experiência com o trabalho do artista. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal e Sesc Rondonópolis de janeiro a dezembro; 

MOSTRAS DE FILMES: Mostra de filmes composta por 10 ou mais obras cinematográficas podendo 

ser de diversos formatos (curtas, médias e longas-metragens), gêneros e que atendam as diversas 

faixas etárias e públicos. Conta com uma palestra ministrada por um profissional da área abordada 

na Mostra, com o objetivo de enriquecer o olhar do espectador perante as obras exibidas. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de março, junho e outubro; 

MOSTRA SESC DE CINEMA: A Mostra Sesc de Cinema ocorrerá em uma etapa a ser realizada em 

novembro em cada regional, e com lançamento nacional em uma unidade polo.  

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal no mês de novembro; 
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MOSTRAS DE CINEMA: Realização de mostras de cinema, abordando diferentes temáticas voltadas 

ao universo cinematográfico e temas atuais que promovam reflexões acerca do mundo 

contemporâneo em cada realização, com três etapas durante o ano. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de março, junho e novembro; 

NÚCLEO SESC DE CINEMA: Espaço especializado para a pesquisa teórica e prática sobre o fazer 

artístico na área do cinema. O núcleo tem por fundamento a coleta, organização e disseminação de 

forma inteiramente gratuita acervo bibliográfico, audiovisual e iconográfico especializado.  Serão 

promovidas ações de experimentação, oficina e palestra e outras ações de fomento ao audiovisual. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal nos meses de janeiro a novembro e pela unidade Sesc 

Rondonópolis nos meses de fevereiro, abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro; 

SESC ITINERANTE: O Sesc Itinerante oferece ações nos Programa Cultura e Lazer com a 

perspectiva de ampliar o acesso a manifestações artísticas e a práticas de lazer em diferentes e 

realizações. As ações integram atividades como audiovisual, artes cênicas, música, artes visuais e 

literatura e desenvolvimento físico esportivo. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal, Sesc Rondonópolis, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler 

Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Sesc Barão de Melgaço, Sesc Juscimeira e Sesc Sinop nos meses 

março a novembro; 

SESSÃO PIPOCA: Sessões de exibição de obras audiovisuais direcionadas ao público infanto-

juvenis com intuito de promover desde a primeira infância o hábito e gosto pelo cinema, como um 

instrumento além do entretenimento, visa o respeito, cidadania, convívio social e outros temas que 

contribuem para o desenvolvimento do público, além do convívio familiar, já que a sessão é um 

momento de interação familiar. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal e Sesc Rondonópolis durante todo o ano. 

5.3.6. ATIVIDADE BIBLIOTECA 

Consiste em ações destinadas ao acesso a recursos informacionais em qualquer meio ou suporte, físico ou 

digital, através de produtos e serviços de natureza biblioteconômica, visando apoiar pesquisas, incentivar a 

leitura e a multiplicação dos saberes. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Sesc Arsenal, Sesc Escola, Sesc Rondonópolis e 

BiblioSesc Cuiabá e BiblioSesc Rondonópolis. 

Ações desenvolvidas na Atividade: 

BIBLIOSESC: O BiblioSesc se constitui num serviço de biblioteca itinerante, com serviço de 

empréstimo de livros,  por meio de unidade móvel instalada em caminhão-baú com carroceria 

adaptada, que percorrem um roteiro de localidades pré-definido. Com o objetivo de formar leitores, 

o projeto trabalha com acervo de livros composto de obras para adultos, jovens e crianças, 

cobrindo as diversas áreas do conhecimento humano, porém com ênfase nas obras literárias. O 

atendimento oferecido ao público é totalmente gratuito. A dinâmica de funcionamento do projeto 

compreende a elaboração de circuito de visitas que se repetem quinzenalmente. 

Será realizado pelas unidades móveis BiblioSesc de Cuiabá e BiblioSesc de Rondonópolis  de 

fevereiro a dezembro; 

BIBLIOTECA FIXA: Biblioteca disponibiliza amplo acervo com obras literárias, didáticas, técnicas, 

periódicos, enciclopédias, dicionários, almanaques, gibis e acesso à internet, atendendo crianças, 

jovens e adultos que procuram a biblioteca para leitura e pesquisa. Tem por objetivo a promoção da 

educação, da cultura, da informação e do lazer em torno do livro e da leitura, por meio da coleta, 

organização e disseminação do conhecimento. 

Será realizado pelas unidades Sesc Arsenal, Sesc Escola e Sesc Rondonópolis, durante todo o ano. 
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5.4. PROGRAMA LAZER 

Conjunto de Atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade de visa, no 

âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e conhecimento e o desenvolvimento de valores 

por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turístico e da natureza. 

Este Programa contará com projetos distribuídos em 3 Atividades, conforme resumido no quadro abaixo. 

Para realizar esses projetos contará com um custo no valor de R$ 15.693.406 (quinze milhões, seiscentos e 

noventa e três mil e quatrocentos e seis reais) e prevê arrecadar R$ 2.431.417 (dois milhões, quatrocentos e 

trinta e um mil, quatrocentos e dezessete reais). 

 
Quadro 35 - Programa Lazer 

ATIVIDADE MODALIDADE REALIZAÇÃO VARIÁVEL TOTAL 

Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 

Avaliação Físico-Funcional 
Avaliação Total de Clientes 482 

Reavaliação Total de Clientes 154 

Evento Físico-Esportivo 

Apresentação Esportiva Público 610 

Aula especial Participantes 5.577 

Competição Frequência 24.504 

Oficina Frequência 940 

Palestra Público 1.142 

Exercícios Físicos Sistemáticos 
Exercício físico coletivo Frequência 90.644 

Exercício físico individual Frequência 81.431 

Formação Esportiva 

Esporte coletivo Frequência 36.881 

Esporte individual Frequência 43.249 

Multipráticas esportivas Frequência 81.298 

Recreação Sem Modalidade 

Colônia de férias Frequência 2.575 

Festa/Festividade Participantes 10.769 

Frequência a Parque Aquático Público 58.586 

Jogos de salão Participantes 45.167 

Jogos, brinquedos e brincadeiras Participantes 124.405 

Recreação esportiva Participantes 27.505 

Reunião dançante Participantes 6.761 

Sarau recreativo Participantes 1.700 

Turismo Social Turismo Receptivo Hospedagem Total de Clientes 3.166 

Fonte: Sistema de Gestão de Eventos - SGE 

5.4.1. ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO 

Consiste em ações de aperfeiçoamento da aptidão física, aprendizado dos esportes e de práticas da cultura 

corporal, permeados por valores educativos. Objetiva estimular e possibilitar a adesão ao lazer físico-

esportivo, inclusive o especializado.  

A Atividade tem suas ações realizadas nas unidades Sesc Balneário, Sesc Barão de Melgaço, Sesc 

Juscimeira, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Sesc Porto,  Sesc Rondonópolis e 

Sesc Sinop. 

Ações desenvolvidas na atividade: 
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APLES – modalidade formação esportiva: O Programa de iniciação esportiva seguindo a 

metodologia APLES (atividades psicomotoras lúdicas e esportivas) utiliza-se de atividades 

adequadas aos aspectos físicos, motores, neurológicos, psicológicos e cognitivos, envolvidos no 

desenvolvimento integral do ser humano, busca atender sem seletismo, permitindo a acessibilidade 

e inclusão. Aples 1, 4 a 6 anos, e Aples 2, 7 a 14 anos. 

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Alta Floresta e Sesc Ler Poxoréu, 

Sesc Rondonópolis, Sesc Porto e Sesc Barão de Melgaço durante todo o ano; 

AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL – modalidade avaliação físico-funcional: Conjunto de 

procedimentos para diagnosticar a aptidão física do indivíduo, tendo como objetivo final a 

orientação e prescrição adequada, segura e personalizada da prática físico-esportiva.  

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Porto Sesc Rondonópolis durante todo o ano; 

CAMPEONATOS SESC BALNEÁRIO - modalidade eventos físico-esportivos: Eventos esportivos de 

Caráter Competitivo de Futsal, Futebol Society e Futebol de Campo. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário nos meses de fevereiro a dezembro, com exceção de 

julho; 

CICLISMO INDOOR - modalidade exercícios físico sistemáticos: Ciclismo indoor consiste em 

uma rotina de exercícios sistemáticos, realizados em grupo, que variam em idade, sexo e aptidão 

física, em bicicleta estacionária, com variação de treinamento de resistência aeróbia e anaeróbia, 

acompanhadas por ritmos. 

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Porto e Sesc Rondonópolis durante todo o ano; 

CIRCUITO SESC DE CORRIDAS – modalidade eventos físico-esportivos: Corrida de 7km que visa 

 promover a corrida  para amadores e apreciadores de atividades físicas, fomentando o lazer por 

meio do esporte. 

O projeto será realizado pela unidade Sesc Porto no mês de novembro; 

 

COPA SESC DE HANDEBOL – modalidade eventos físico-esportivos: Evento esportivo de caráter 

competitivo, na modalidade Handebol destinado a comunidade escolar da Cidade de Cáceres-MT 

na categoria sub-17. 

O projeto será realizado pela unidade Sesc Ler Cáceres no mês de setembro; 

COPA SESC – modalidade eventos físico-esportivos: Atividades esportivas e recreativas em 

formato de competição para proporcionar lazer e entretenimento à clientela em comemoração ao 

mês do trabalhador com comércio de bens, serviços e turismo. 

O projeto será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis no mês de outubro; 

COPA SESC LER DE FUTSAL – modalidade eventos físico-esportivos: Evento Esportivo de caráter 

competitivo, na modalidade de Futsal adulto e juvenil, envolvendo atletas do sexo masculino, da 

comunidade alta-florestense e cidades circunvizinhas. 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Alta Floresta nos meses de março, abril, junho, setembro e 

outubro e pela unidade Sesc Ler Cáceres no mês de agosto; 

DIA DO TRABALHADOR – modalidade eventos físico-esportivos: Evento realizado em 

comemoração ao dia do trabalhador com atividades sócio-esportivas e recreativas. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário no mês de maio; 

ESPORTE TOTAL – modalidade formação esportiva: O Programa de iniciação esportiva seguindo 

a metodologia APLES (atividades psicomotoras lúdicas e esportivas) utiliza-se de atividades 

adequadas aos aspectos físicos, motores, neurológicos, psicológicos e cognitivos, envolvidos no 

desenvolvimento integral do ser humano, busca atender sem seletismo, permitindo a acessibilidade 

e inclusão.  

Será realizado pela unidade Sesc Balneário nos meses de março a dezembro; 
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FESTIVAL APLES – modalidade eventos físico-esportivos: Festival de várias modalidades de 

iniciação esportiva seguindo a metodologia APLES (atividades psicomotoras lúdicas e esportivas), 

utilizando de atividades adequadas aos aspectos físicos, motores, neurológicos, psicológicos e 

cognitivos, envolvidos no desenvolvimento integral do ser humano.  

Será realizado pela unidade Sesc Ler Alta Floresta no mês de outubro; 

FUTEBOL DE SALÃO – modalidade formação esportiva: Consiste em aula sistemática de esporte 

coletivo que atua no processo de ensino-aprendizagem do futsal, objetivando dotar os participantes 

dos domínios técnico, táticos, psíquicos e cognitivos, fundamentais para prática esportiva no 

âmbito do lazer. 

Será realizado pelas unidades Sesc Ler Poxoréu, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres, Sesc 

Rondonópolis e Sesc Porto durante o ano; 

FUTEBOL SOCIETY MISTO - modalidade formação esportiva: Consiste em aula sistemática de 

esporte individual que atua no processo de ensino-aprendizagem do futebol, objetivando dotar os 

participantes dos domínios técnico, táticos, psíquicos e cognitivos, fundamentais para prática 

esportiva no âmbito do lazer. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis de fevereiro a dezembro; 

GINÁSTICA AERÓBICA – modalidade exercícios físico sistemáticos: Consiste em rotinas de 

exercícios corporais, realizados em grupo, visando o desenvolvimento da aptidão física relacionada 

à saúde, o desenvolvimento de habilidades motoras e domínio corporal. A Ginástica subdivide-se 

em aeróbica, localizada, step, jump, treinamento funcional, ritmos e adaptada a grupos especiais. 

Será realizado pelas unidades Sesc Porto e Sesc Rondonópolis de janeiro a dezembro; 

HIDROFEST - modalidade eventos físico-esportivos: É uma aula especial de hidroginástica com 

ritmos diferenciados que visa proporcionar uma aula animada e divertida, como o próprio nome já 

diz a ideia é fazer da aula uma verdadeira confraternização, pois acreditamos que assim 

promoveremos a pratica de exercícios físicos na comunidade em geral. 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Cáceres nos meses de maio e novembro; 

HIDROGINÁSTICA – modalidade exercícios físico sistemáticos: Consiste em rotinas de exercícios 

corporais, realizados em grupo, visando o desenvolvimento da aptidão física relacionada à saúde, o 

desenvolvimento de habilidades motoras e domínio corporal. A hidroginástica abrange exercícios 

no meio líquido: aeróbicos, localizados e de relaxamento. 

Será realizado pelas unidades Sesc Porto, Sesc Rondonópolis, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Poxoréu 

durante todo o ano; 

INICIAÇÃO ESPORTIVA – modalidade formação esportiva: Consiste em aula sistemática de 

esporte individual que atua no processo de ensino-aprendizagem do futsal, voleibol e handebol, 

objetivando dotar os participantes dos domínios técnico, táticos, psíquicos e cognitivos, 

fundamentais para prática esportiva no âmbito do lazer. 

Será realizado pela unidade Sesc Barão de Melgaço de fevereiro a dezembro; 

INICIAÇÃO ESPORTIVA DE HANDEBOL – modalidade formação esportiva: Consiste em aula 

sistemática de esporte coletivo (para meninas de 13 a 17 anos de idade) que atua no processo de 

ensino-aprendizagem do handebol, objetivando dotar os participantes dos domínios técnico, táticos, 

psíquicos e cognitivos, fundamentais para prática esportiva no âmbito do lazer. 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Poxoréu de fevereiro a novembro; 

JOGOS DO ESTUDANTE – modalidade eventos físico-esportivos: Evento Esportivo de caráter 

competitivo, realizado nas modalidades (Futsal, Vôlei de Areia e Handebol). 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Poxoréu no mês de agosto; 

 

JOTRA - JOGOS DOS TRABALHADORES – modalidade eventos físico-esportivos: O JOTRA foi 

idealizado com a proposta de celebrar o dia dos trabalhadores nos meses de abril e maio com 
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atividades esportivas em diversas modalidades de quadra e no campo de futebol, e também 

recreativas e de interação entre os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de abril e maio; 

 

MAT PILATES – modalidade exercícios físico sistemáticos: Consiste em rotinas de exercícios 

corporais, realizadas em grupo, visando o desenvolvimento da aptidão física relacionada à saúde, 

alinhamento postural, concentração, equilíbrio e domínio corporal, podendo ser praticada por 

qualquer pessoa, respeitando o limite de idade exigido na modalidade e tendo liberação médica em 

caso de alguma doença e/ou limitação.  

Será realizado pela unidade Sesc Porto de janeiro a dezembro; 

 

MUSCULAÇÃO – modalidade exercícios físico sistemáticos: Consiste em rotina de exercícios 

corporais aeróbios e resistidos, prescritos de forma individual, visando o desenvolvimento da 

aptidão física relacionada à saúde (força, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório e 

composição corporal) e qualidade de vida, permeada por valores educativos. 

Será realizado pelas unidades Sesc Rondonópolis e Sesc Porto de janeiro a dezembro; 

 

NATAÇÃO – modalidade formação esportiva: Consiste em aula sistemática de esporte individual 

que atua no processo de ensino-aprendizagem da natação, objetivando dotar os participantes dos 

domínios técnico, táticos, psíquicos e cognitivos, fundamentais para prática esportiva no âmbito do 

lazer.  

Será realizado pelas unidades Sesc Porto, Sesc Rondonópolis, Sesc Ler Cáceres e Sesc Ler 

Poxoréu de janeiro a dezembro; 

 

OLIMPÍADAS DO IDOSO - modalidade eventos físico-esportivos: Evento constitui em oferecer 

uma manhã de atividades físicas, recreativas e esportivas, voltadas para o lazer e a qualidade de 

vida do público idoso. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis no mês de junho; 

 

PARACOPA SESC – modalidade eventos físico-esportivos: O evento vem utilizar a prática de 

atividades físicas, encontros, vivências e minicursos como porta para uma socialização, 

mobilizando Pessoas com Deficiência e não deficientes de uma maneira geral para uma sociedade 

realmente inclusiva. Nas competições e palestras será enfatizada a interação, inclusão social, 

inclusão inversa e a quebra de preconceitos. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário no mês de junho e Sesc Rondonópolis no mês de 

agosto; 

 

REVEZAMENTO CONTRA A FOME – modalidade eventos físico-esportivos: O projeto consiste em 

promover a prática esportiva de natação em um revezamento, envolvendo crianças, jovens e 

adultos. 

Será realizado pela unidade Sesc Porto no mês de novembro; 

 

SESC EM AÇÃO – modalidade eventos físico-esportivos: É um evento voltado para o Lazer que 

oferece ao longo do ano ações recreativas/esportivas para todas as faixas etárias, tais como: 

competições, entretenimento por meio de práticas lúdicas, aulas especiais, atividades aquáticas, 

visando a fidelização da clientela Sesc e promoção da qualidade de vida. 

Será realizado pelas unidades Sesc Porto, Sesc Rondonópolis e Sesc Ler Poxoréu durante o ano; 

 

SESC EM MOVIMENTO – modalidade eventos físico-esportivos: Consiste em aulas especiais de 

exercícios corporais, realizadas em grupo, visando o desenvolvimento da aptidão física relacionada 

à saúde, o desenvolvimento de habilidades motoras e domínio corporal. A Ginástica realizada é o 

treinamento funcional. 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Cáceres de janeiro a novembro; 
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TORNEIO SESC DE FUTSAL – modalidade eventos físico-esportivos:  Evento esportivo de caráter 

competitivo na modalidade de futsal para a clientela do Sesc. 

Será realizado pela unidade Sesc Barão de Melgaço no mês de maio, Sesc Ler Poxoréu nos meses 

de março, abril, outubro e novembro ; 

 

TORNEIO DE VOLEIBOL – modalidade eventos físico-esportivos: Evento esportivo de caráter 

competitivo, na modalidade de voleibol, envolvendo comunidade alta-florestense e cidades 

circunvizinhas. 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Alta Floresta no mês de julho; 

 

TORNEIO ESTUDANTIL – modalidade eventos físico-esportivos: Atividades esportivas e 

recreativas em formato de competição para proporcionar lazer e entretenimento à comunidade em 

geral. 

Será realizado pela unidade Sesc Ler Alta Floresta no mês de agosto; 

 

TREINAMENTO FUNCIONAL: Consiste em rotinas de exercícios de treinamento funcional, 

realizados em grupo, visando o desenvolvimento da aptidão física relacionada à saúde, o 

desenvolvimento de habilidades motoras e domínio corporal. 

Será realizado pelas unidades Sesc Ler Poxoréu e Sesc Ler Alta Floresta durante o ano; 

 

VOLEIBOL – modalidade formação esportiva: Consiste em aula sistemática de esporte coletivo 

que atua no processo de ensino-aprendizagem do voleibol objetivando dotar os participantes dos 

domínios técnico, táticos, psíquicos e cognitivos, fundamentais para prática esportiva no âmbito do 

lazer. 

Será realizado pelas unidades Ler Alta Floresta de janeiro a dezembro; 
 

5.4.2. ATIVIDADE RECREAÇÃO 

Consiste em ações destinadas ao entretenimento dos clientes por meio de práticas lúdicas, com ênfase em 

conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares. 

A Atividade tem suas ações realizadas nas Unidades Sesc Arsenal, Sesc Balneário, Sesc Barão de Melgaço, 

Sesc Juscimeira, Sesc Ler Alta Floresta, Sesc Ler Cáceres, Sesc Ler Poxoréu, Sesc Porto e Sesc 

Rondonópolis. 

ARRAIÁ: O "Arraiá' será um festejo junino que visa incentivar e oportunizar momentos de 

descontração, socialização e ampliação de conhecimento, através de atividades diversificadas que 

fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus aspectos popular, social e lúdico. 

Será desenvolvido pelas unidades Sesc Barão de Melgaço no mês de julho e Porto no mês de 

junho; 

BAILE DE CARNAVAL: O baile de carnaval retoma a tradição das marchinhas e as brincadeiras que 

reúnem as famílias e os amigos em torno de uma atividade de entretenimento cultural.  

Será desenvolvido pela unidade Sesc Arsenal nos meses de fevereiro e março; 

BRINCANDO NO SESC:  Evento recreativo em comemoração ao dia das crianças realizado com os 

alunos do Sesc.  

Será realizado pela unidade Sesc Barão de Melgaço no mês de outubro; 

BULIXO JULINO: Evento recreativo festivo destinado ao entretenimento por meio de práticas 

lúdicas com o tema “Bulixo Julino” visando oportunizar momentos de descontração, socialização e 

valorização de manifestações da cultura popular. 

Será realizado pela unidade Arsenal durante o mês de julho; 
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DIA DO TRABALHADOR – modalidade eventos físico-esportivos: Evento realizado em 

comemoração ao dia do trabalhador com atividades sócio-esportivas e recreativas. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário no mês de maio; 

ENCONTRO COM IDOSOS: Evento de cunho recreativo envolvendo atividades lúdicas e educativas 

em alusão ao Dia Internacional do Idoso. Serão atividades recreativas envolvendo diversos Grupos 

de Idosos e não apenas o Grupo da Unidade. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário no mês de setembro; 

FESTIVAL DE PIPAS – BELEZAS NO AR: Evento recreativo que busca através da oficina ensinar a 

confeccionar sua própria pipa, permitindo momentos de interação e ludicidade. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário no mês de agosto; 

GINCANA: Gincana recreativa realizada com os alunos do Sesc como uma forma de dinamizar as 

atividades promovidas na Unidade estimulando a participação dos alunos nas aulas de iniciação 

esportiva.  

Será desenvolvido na unidade Barão de Melgaço no mês de março; 

JOVEM.COM VIVER: Trata-se de uma colônia de Férias propõe a oferta de atividades 

socioculturais, sistematizadas em oficinas, como forma de valorização e estímulo ao potencial 

criativo, a autoexpressão e o espírito de coletividade. O projeto é destinado a jovens adolescentes 

na faixa etária entre 12 à 17 anos.  

Será realizado pela unidade Sesc Porto no mês de outubro, Sesc Balneário no mês de novembro, 

Sesc Ler Poxoréu e Sesc Rondonópolis no mês de julho; 

LAZER NO SESC: Conjunto de atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; a melhoria 

da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e 

conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, 

socioculturais, turísticos e da natureza. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário durante todo o ano; 

RECREAÇÃO: Consiste em ações destinadas ao entretenimento dos clientes por meio de práticas 

lúdicas com ênfase em conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares, visando o direito 

ao lazer e a qualidade de vida. 

Será realizado pelas unidades Sesc Juscimeira, Sesc Porto, Sesc Rondonópolis, Sesc Ler Alta 

Floresta, Sesc Ler Cáceres e Sesc Ler Poxoréu durante todo o ano; 

OFICINA DE IDEIAS: Consiste em ações direcionadas ao entretenimento e lazer dos participantes 

por meio de práticas lúdicas com ênfase em conteúdos socioculturais, educativos e 

multidisciplinares, oportunizando o acesso ao lazer, bem estar e a qualidade de vida. 

Será realizado pela unidade Sesc Arsenal durante todo o ano; 

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS: O projeto foi pensado para disponibilizar ações diferenciadas de 

entretenimento nos períodos de férias e recesso escolares, quando serão ofertadas atividades 

Lúdico-Recreativas, com características multidisciplinares, visando socializar   e propiciar 

vivências em  variados conteúdos, voltada para um público de diversas faixas etárias. Haverá 

diversas Atividades como Artes Cênicas, Literatura, Artes Visuais, Música e Recreação. 

Será realizado pela unidade Sesc Rondonópolis nos meses de janeiro e julho. 

SEMANA DA CRIANÇA: Semana com programação de diversas atividades recreativas, esportivas e 

educativas em alusão ao dia das crianças. 

Será realizado pela unidade Sesc Balneário em outubro; 

SEMANA DA PERALTICE: Será uma semana de recreação diferenciada no período de recesso e 

férias escolares, com várias atividades recreativas, realizadas através de estações. 
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Será realizado pela unidade Sesc Barão de Melgaço em julho e pela unidade Sesc Porto em 

dezembro; 

SESC BARÃO DE MELGAÇO PARA TODOS: Evento realizado na Praça José Correa Ribeiro com o 

intuito de incentivar a prática esportiva de maneira recreativa, dessa forma demonstrar à 

comunidade presente as ações desenvolvidas na Unidade que visam melhoria na qualidade de vida 

através do lazer. 

Será realizado pela unidade Sesc Barão de Melgaço no mês de agosto. 

5.4.3. ATIVIDADE TURISMO SOCIAL 

Conjunto de ações que promove estratégias inclusivas e educativas, priorizando o acesso do cliente de 

menor renda a passeios, viagens e hospedagens a lazer, com ênfase no conhecimento histórico, cultural, 

social e ambiental dos atrativos turísticos, conscientizando para a preservação e a valorização do 

patrimônio cultural e natural do meio visitado. 

TURISMO SOCIAL: Consiste em conjunto de ações com base em estratégias inclusivas e 

educativas, priorizando o acesso do cliente de menor renda na modalidade de turismo receptivo, 

oferecendo o serviço de hospedagem. 

Será realizado pela unidade Sesc Juscimeira, durante todo o ano. 
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5.5. PROGRAMA ASSISTÊNCIA 

Consistem em Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a 

cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e 

para o acesso aos direitos sociais. 

Este Programa contará com projetos distribuídos em 2 Atividades conforme resumido no quadro abaixo. 

Para realizar esses projetos contará com um custo no valor de R$ 2.453.957 (dois milhões quatrocentos e 

cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e sete reais). Não há previsão de receita neste Programa.  

Quadro 36 – Programa Assistência 

ATIVIDADE MODALIDADE REALIZAÇÃO VARIÁVEL TOTAL 

Segurança Alimentar e 

Apoio Social 

Desenvolvimento de 

Capacidades 

Curso Frequência 1.756 

Encontro Participantes 367 

Oficina Frequência 2.305 

Orientação Participantes 244 

Palestra Público 375 

Redes 

Distribuição de gêneros 

alimentícios 
Distribuição (kg) 962.040 

Distribuição de produtos diversos Distribuição (Unid) 9.365 

Trabalho Social com Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 

Grupos Sociais de Idosos Número 7 

Ação de voluntariado - Idosos Participantes 120 

Campanha - Idosos Participantes 240 

Consulta Social - Idosos Participantes 320 

Curso - Idosos Frequência 3.613 

Encontro - Idosos Participantes 2.094 

Oficina - Idosos Frequência 6.925 

Reunião - Idosos Participantes 8.706 

Visita domiciliar, institucional e 

comunitária - Idosos 
Participantes 80 

Outros Grupos 

Sociais 

Outros Grupos Sociais Número 2 

Encontro – Outros Grupos Sociais Participantes 469 

Fonte: Sistema de Gestão de Eventos – SGE 

 

5.5.1. ATIVIDADE SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL 

Consiste em ações sistemáticas e eventuais de mobilização de recursos e competências que operam no 

combate à fome e ao desperdício e no apoio social para redução de vulnerabilidades. 

As Unidades Operacionais que oferecem esta atividade são Mesa Brasil Sesc de Cuiabá e Mesa Brasil Sesc 

Rondonópolis. 

ALIMENTOS NA MESA – modalidade redes: Ações de segurança alimentar e nutricional por meio 

da distribuição de alimentos excedentes e ou sem valor comercial a pessoas em situação de 

insegurança alimentar e vulnerabilidade social, visando contribuir com a redução do desperdício de 

alimentos e a garantia do direito humano a alimentação. 

Será realizado pelas unidades do Mesa Brasil de Cuiabá e de Rondonópolis durante todo o ano; 

AMIGOS DO MESA – modalidade desenvolvimento de capacidades: Visa desenvolver ações 

estratégicas através do processo de fidelização do parceiro trabalhando com o mesmo para o 

desenvolvimento de uma aproximação, garantindo que o doador conheça mais sobre as ações 

desenvolvidas pelo Programa Mesa Brasil e o público atendido. 
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Será realizado pelo Mesa Brasil Sesc Cuiabá nos meses julho e novembro e no Mesa Brasil Sesc  

Rondonópolis nos meses de junho a novembro; 

APRENDENDO COM O MESA - modalidade desenvolvimento de capacidades: Realização de 

atividades de educação nutricional no âmbito escolar. 

Será realizado pelo Mesa Brasil Sesc Cuiabá nos meses abril, junho e julho e no Mesa Brasil Sesc 

– Rondonópolis no mês de abril; 

COZINHA SUSTENTÁVEL – modalidade desenvolvimento de capacidades: Realização de oficinas 

culinárias e curso sobre o aproveitamento integral dos alimentos como estratégia para redução do 

desperdício alimentar e melhoria do valor nutricional das preparações consumidas. 

Será realizado pela unidade Mesa Brasil Sesc Cuiabá nos meses de março, maio e setembro e em 

Rondonópolis nos meses de julho e novembro; 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO – modalidade desenvolvimento de capacidades: Realização 

de orientação direcionada à comunidade em geral referente à avaliação do estado nutricional e 

alimentação saudável.  

Será realizado pela unidade Mesa Brasil Sesc Cuiabá no mês de outubro; 

DOE COM A GENTE: – modalidade redes: Ações coordenadas de arrecadação e repasse de 

suprimentos básicos, como produtos de higiene pessoal e ambiental, de limpeza e vestuários, entre 

outros, visando apoiar indivíduos e famílias atendidas pelas entidades sociais atendidas pelo 

programa. 

Será desenvolvido pelas unidades Mesa Brasil Sesc de Cuiabá e  Rondonópolis durante todo o 

ano; 

MESA BRASIL VAI À INSTITUIÇÃO – modalidade desenvolvimento de capacidades: Realizar 

atividades de cunho orientativo sobre direitos humanos, ambiental e social, envolvendo as 

entidades nessas ações com enfoque na redução e prevenção de danos e risco social. 

Será realizado pelas unidades Mesa Brasil Sesc de Cuiabá nos meses de fevereiro a novembro, 

com exceção de junho e setembro e pelo Mesa Brasil Sesc Rondonópolis nos meses de fevereiro a 

outubro, com exceção de junho. 

MESA EM AÇÃO – modalidade desenvolvimento de capacidades: Realização de orientação 

técnica quanto à produção segura de alimentos visando à melhoria do processo de elaboração das 

refeições servidas nas entidades cadastradas no programa. 

Será realizado pela unidade Mesa Brasil de Cuiabá nos meses de fevereiro, junho e novembro; 

NUTRINDO IDEIAS – modalidade desenvolvimento de capacidades: Realização de palestras e 

oficinas no campo da alimentação saudável, culinária sustentável e promoção da saúde junto à 

comunidade atendida pelo o Programa Mesa Brasil e público em geral. 

Será realizado pelas unidades Mesa Brasil Sesc Cuiabá  nos meses de agosto, novembro e 

dezembro e Mesa Brasil Sesc Rondonópolis no mês de setembro; 

PONTO A PONTO – modalidade desenvolvimento de capacidades: Realização de oficinas com 

instituições atendidas pelo programa direcionadas a mães, jovens, gestantes e pessoas idosas 

visando a convivência e o fortalecimento de vínculos entre as partes envolvidas, fomentando a 

construção de períodos de convivência e formação para a participação e cidadania através do 

diálogo e atividades artesanais. 

Será realizado pelas unidades Mesa Brasil Sesc Cuiabá e Mesa Brasil Sesc Rondonópolis de abril 

a novembro  

VOLUNTÁRIOS DO MESA BRASIL – GRUPO ENVOLVA-SE – modalidade desenvolvimento de 

capacidades: O projeto responde a necessidade de promover a participação da comunidade no 

processo de auxílio dos técnicos para dinamizar e executar atividades dentro de suas capacidades  e 

propõe ainda estimular o altruísmo, o crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. 

Será realizado pela unidade Mesa Brasil Sesc Rondonópolis de janeiro a dezembro;  
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5.5.2. ATIVIDADE TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS 

Consiste em ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos de diferentes segmentos, 

destinadas a promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais. 

A Atividade tem suas ações realizadas pelas Unidades Sesc Porto e Sesc Balneário. 

TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS: O projeto possui três tipos de grupos. Um deles é formado por 

pessoas com 60 anos ou mais que buscam melhorar a sua qualidade de vida, resgatando o convívio, 

a participação e o exercício da cidadania por meio de práticas socioeducativas desenvolvidas no 

grupo. Há também um grupo para encontros que visam orientar sobre aspectos físicos e emocionais 

da gestação, parto e pós-parto. Há também um grupo de pacientes com dores crônicas.  

Será realizado durante todo o ano pelas Unidades Sesc Porto e Sesc Balneário. 

5.6. PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO  

Conforme Referencial Programático, é um conjunto de Atividades que visa ao planejamento, à organização 

e à mobilização dos recursos humanos, dos materiais, técnicos, financeiros e institucionais, com o propósito 

de contribuir para a eficiência da gestão, proporcionando os meios necessários ao desenvolvimento das 

ações da área-fim. Para este Programa foi destinado o valor de R$ 20.880.758 (vinte milhões, oitocentos e 

oitenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais). O Programa prevê uma arrecadação de R$ 62.010.924 

(sessenta e dois milhões, dez mil e novecentos e vinte e quatro reais). 

5.6.1.  DIRETORIA REGIONAL - DR 

Compete à Direção Regional exercer a direção executiva do Departamento Regional do Sesc Mato Grosso, 

assegurando a coordenação, a supervisão e a fiscalização das suas atividades, com vistas ao desempenho 

das funções regulamentares. Além das atribuições explícitas ou implicitamente cometidas no regulamento 

do Sesc MT: 

a) Promover a integração interna e externa do Departamento Regional, visando atingir os objetivos 

estratégicos e o cumprimento da missão Institucional; 

b) Organizar, dirigir e fiscalizar os serviços dos órgãos a seu cargo, baixando as necessárias 

instruções; 

c) Supervisionar a elaboração do Programa de Trabalho e Orçamento-Programa; 

d) Assistir ao Conselho Regional, elaborando, propondo e apresentando Programa de Trabalho, 

Proposta Orçamentária e relatório da Administração do Sesc MT; 

e) Preparar e executar os demais serviços de administração geral da Administração Regional e 

sugerir medidas para a racionalização de seu sistema administrativo; 

f) Apresentar mensalmente, ao Conselho Regional, a posição financeira da Administração 

Regional; 

g) Submeter à aprovação do Presidente do Conselho Regional: 

1. O plano de distribuição das despesas votadas em verbas globais; 

2. Propostas referentes à criação de novos órgãos, alterações, fusões, desmembramentos ou 

extinções dos existentes, bem como a transferência, extinção ou criação de Unidades 

Operacionais na capital ou no interior; 
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3. A admissão, demissão, promoção, transferência dos empregados, sua lotação, elogios e penas 

disciplinares; 

4. A organização dos respectivos quadros de pessoal, seu quantitativo por cargos, suas 

alterações, gratificações, bem como a designação, nomeação e dispensas de ocupantes de cargos 

de confiança; 

5. A instauração de processos administrativos e/ou sindicâncias; 

6. Substituições eventuais das funções comissionadas e gratificadas. 

 

Assessoria Técnica – Jurídica 

Compete à assessoria jurídica: 

a) Prestar assessoria jurídica à Direção Regional e aos Diretores de Divisão, para cumprimento de 

todas as determinações legais e regulamentares, assim como para a salvaguarda de todos os direitos 

da organização e defesa nas relações externas; 

b) Realizar defesa e acompanhamento dos processos em que for parte a Instituição, em qualquer 

grau, instância ou tribunal, inclusive na fase executória, em qualquer localidade; 

c) Representar judicial e extrajudicialmente o Departamento Regional; 

d) Assessorar a Direção Regional em assuntos de cunhos jurídicos e legal, nas áreas administrativa, 

trabalhista, civil, tributária e de licitações e contratos; 

e) Preparar, manifestar-se e emitir pareceres, quando solicitados pela Direção Regional, sobre 

aspectos jurídicos, legais, atos normativos e editais; 

f) Preparar ações judiciais de interesse ou de defesa da Instituição; 

g) Coletar documentação, regularizando a representação de prepostos e testemunhas; 

h) Orientar, supervisionar e acompanhar o desempenho de comissões de processos administrativos, 

disciplinares e de sindicâncias, sem prejuízo das demais disposições regulamentares internas, 

visando aferir a correta aplicação da legislação, respeitada a autonomia dos integrantes das 

Comissões. 

Objetivos: 

à Adotar medidas internas de prevenção de demandas, como workshops, palestras e treinamentos, 

com o intuito de orientação jurídica aos funcionários da instituição; 

à Fazer revisões de normas e contratos do Sesc. 

 

Controladoria e Contratos 

Compete à Controladoria e Contratos: 

a) Assessorar o(a) Diretor(a) no cumprimento dos objetivos institucionais, avaliando o nível de 

segurança, legalidade, a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão; 

b) Analisar processos administrativos, técnicos e operacionais, subsidiar procedimentos e avaliar 

resultados, a fim de obter o melhor controle dos referidos processos; 

c) Propor soluções visando a melhoria dos procedimentos e métodos de trabalho; 

d) Propor a realização de análises preventivas ou corretivas, de acordo com as necessidades 

identificadas;  
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e) Efetuar, se necessário, análise nos processos da gestão de qualidade em determinadas atividades, 

a serem indicadas pela direção geral; 

f) Apresentar propostas e sugestões quanto à correção de erros, ou a enganos materiais de quaisquer 

atos; 

g) Sugerir medidas para uniformizar procedimentos; 

h) Acompanhar a realização de inspeções, sindicâncias e inquéritos, quando a direção superior 

julgar necessário; 

i) Propor estudos, planos, programas e outros projetos que contribuam para aperfeiçoar os serviços 

prestados pelo departamento regional; 

j) Propor padrões, sistemas e métodos de avaliação e acompanhamento da qualidade e da 

produtividade das atividades do departamento regional, e as ações voltadas para a modernização 

institucional; 

k) Elaborar relatório sobre exames realizados, bem como promover o acompanhamento da 

realização das ocorrências apontadas ou verificadas; 

l) Analisar os balancetes do departamento regional, a serem submetidos ao Conselho Regional e 

Fiscal. 

m) Elaborar contratos, convênios e termos de parceria, à luz das políticas e normas do Sesc e 

legislações pertinentes. 

n) Assessorar os fiscais de contratos, convênios e Termos de Parceria. 

o) Realizar a Gestão dos Contratos da Instituição. 

 

Secretaria Executiva – SECEX  

Compete à Secretaria Executiva - SECEX: 

a) Apoiar e assistir, direta e indiretamente, ao Diretor(a) Regional no desempenho de suas funções; 

b) Acompanhar e supervisionar a organização e realização das reuniões do Conselho Regional do 

Sesc MT; 

c) Assessorar a Direção Regional no acompanhamento de projetos e programas prioritários do Sesc 

MT, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos estabelecidos; 

d) Organizar a documentação recebida e expedida pelo Departamento Regional, bem como o 

devido arquivamento dos documentos; 

e) Prestar assessoria em reuniões, eventos e viagens, visando à agilidade no encaminhamento das 

tratativas; 

f) Dar divulgação aos atos normativos e serviços da instituição. 

Objetivos: 

à Atualizar manual para criação de documentos, contendo também modelos de documentos; 

à Planejar e organizar reuniões, estabelecer comunicação entre Diretores de Área e demais setores; 

à Tramitar documentos; 

à Promover campanhas para a sustentabilidade;  

à Participar de treinamentos para atualização e aperfeiçoamento na área. 
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5.6.2. DIVISÃO DE ESTRATÉGIA E FINANÇAS – DEF 

Compete à Divisão de Estratégia e Finanças – DEF 

a) Estabelecer as diretrizes e metodologias aplicadas ao planejamento estratégico e institucional, 

visando o alcance da missão institucional e dos resultados estratégicos e operacionais; 

b) Assessorar a Direção Regional em assuntos pertinentes a sua área de atuação, dando suporte e 

instrumentalizando-a para a tomada de decisão; 

c) Contribuir com a definição de metas e indicadores de resultados visando analisar o desempenho 

da Instituição; 

d) Assessorar na elaboração do relatório de gestão, conforme normas estabelecidas; 

e) Garantir suporte às Unidades Operacionais visando que as ações e processos estejam em 

conformidade com as metodologias e diretrizes institucionais; 

f) Monitorar e analisar criticamente os resultados de indicadores institucionais, visando a 

efetividade dos processos e alcance dos objetivos estratégicos; 

g) Elaborar a prestação de contas institucional garantido a conformidade do conteúdo apresentado 

pelas áreas em relação ao modelo estabelecido; 

h) Construir diretrizes para direcionar ações nos aspectos financeiros; 

i) Acompanhar e avaliar a definição das diretrizes para as ações das Unidades Operacionais no 

âmbito financeiro; 

j) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 

Objetivos: 

à Fortalecer a articulação das gestões para otimizar o atendimento quanto a celeridade, qualidade e 

quantidade dos serviços prestados; 

à Acompanhar as ações desenvolvidas nas gestões vinculadas à Divisão de Planejamento. 

À Divisão de Estratégia e Finanças compreende: 

Gestão de Planejamento e Orçamento - GPO 

Compete à Gestão de Planejamento e Orçamento – GPO 

a) Auxiliar a Divisão de Desenvolvimento e Estratégia na execução da política global de 

planejamento, orçamento e avaliação institucional da Administração Regional; 

b) Promover e/ou realizar estudos e análises prospectivas de cenários identificando os impactos e 

repercussões nas atividades do SESC e direcionar a ação da instituição; 

c) Gerenciar o sistema corporativo de planejamento e avaliação de projetos, atividades e do Plano 

de Trabalho Anual; 

d) Coordenar a elaboração do planejamento, orçamento e do programa anual de trabalho e seus 

retificativos; 

e) Manter permanentemente atualizada a base de dados para fins de emissão periódica de relatórios; 

f) Preparar, em articulação com outros órgãos, relatórios e demonstrativos mensal/anual sobre a 

execução de projetos e programa de trabalho anual e avaliar os resultados; 

g) Coordenar a elaboração do Relatório Anual da Administração Regional; 
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h) Promover o cumprimento das orientações técnicas emanadas do Departamento Nacional, 

assegurando a unidade e a coesão do sistema nacional; 

i) Acompanhar e controlar a execução orçamentária da Instituição; 

j) Controlar a execução orçamentária, efetuando os registros e elaborando os demonstrativos para 

avaliação de desempenho e tomada de decisão; 

k) Analisar os relatórios e avaliações sobre as ações da Instituição, a fim de propor soluções para os 

problemas detectados, visando obter dados para formulação de novas políticas e diretrizes de 

trabalho envolvendo todas as áreas de atuação, da Administração Regional. 

Objetivos: 

à  Reestruturar as Reuniões de Planejamento; 

à Instruir as demais áreas quanto ao Manual de Orientação e normas quanto à utilização correta do 

orçamento; 

à  Realizar reuniões de orientação junto das Unidades quanto ao Planejamento, Orçamento e 

Estatísticas; 

à Realizar uma visita técnica num Regional para troca de informações. 

 

Gestão de Relacionamento com Cliente - GERC 

Compete à Gestão Relacionamento com Cliente – GERC;  

a) Efetuar a habilitação do trabalhador com comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes, nas Centrais de Atendimento ou por meio de visitas às empresas, em conformidade 

com as Normas Gerais de Habilitação; 

b) Orientar, acompanhar e manter o controle dos serviços de habilitação da clientela; 

c) Realizar, acompanhar e controlar os contratos dos serviços de habilitação com as empresas 

contribuintes, na prestação de informações sobre os serviços do Sesc e da habilitação da clientela 

em seu local de trabalho; 

d) Promover a divulgação e a oferta dos serviços prestados pelo Sesc MT diretamente às empresas 

e instituições; 

e) Manter cadastro atualizado das empresas comerciais contribuintes; 

f) Fornecer informações e orientações sobre os serviços oferecidos pelo SESC, bem como realizar  

inscrições nas atividades oferecidas pela instituição. 

Objetivos: 

à Aumentar o número de habilitações de clientes Sesc, seguindo as Normas Gerais de Habilitação: 

o Atender no formato corporativo para as empresas vinculadas ao CNC e CNTC; 

o Estudar a ampliação da Central de Relacionamento com o Cliente do Sesc Porto. 

à Melhorar a qualidade do atendimento: 

o  Treinamentos de boas práticas para o atendimento ao cliente para a equipe da GERC; 

o Treinamentos da equipe em relação aos sistemas de controle; 

o Maior integração com as Unidades Operacionais para que as informações estejam sempre 

atualizadas e disponíveis à nossa Clientela; 
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o Elaborações de POP (Procedimento Operacional Padrão) dos processos de trabalho da 

Central de Relacionamento com o Cliente; 

à Acompanhar e socializar com os colaboradores os resultados alcançados mensalmente pela GERC, 

em relação ao Programa de Trabalho 2019. 

 

Gestão de Tecnologia da Informação – GTI 

Compete à Gestão de Tecnologia da Informação – GTI: 

a) Identificar, elaborar, avaliar e validar as necessidades de expansão e manutenção da estrutura 

tecnológica; 

b) Orientar e supervisionar as atividades de informatização dos processos e sistemas da instituição; 

c) Participar da definição da política de informática, zelando pela guarda dos dados e segurança das 

informações eletrônicas da instituição; 

d) Assessorar a Direção de Desenvolvimento e Estratégia, bem como a Direção Regional na 

definição de estratégias e política de investimentos em novas tecnologias, assim como planos de 

expansão nas áreas de infra-estrutura tecnológica; 

e) Manter constantes entendimentos com os diversos setores e Unidades Operacionais e prestarlhes 

assistência sempre que necessário; 

f) Realizar estudos de viabilidade de mudança nos projetos dos sistemas atuais e elaborar análise e 

parecer técnico sobre sua aplicação e interface com a plataforma utilizada; 

g) Planejar, elaborar e gerenciar a implantação de projetos e soluções para ambientes 

informatizados; 

h) Gerenciar a implementação de novos sistemas de gerenciamento de dados e equipamentos e 

supervisionar a equipe responsável pela execução; 

i) Elaborar diretrizes da política de segurança, escopo de atendimento, metodologia de 

desenvolvimento de sistemas e soluções tecnológicas; 

j) Identificar necessidade de equipamentos e suprimentos tecnológicos; 

k) Gerenciar a prestação de suporte nos sistemas de informatização; 

l) Supervisionar e avaliar a qualidade de serviços terceirizados da manutenção das instalações e 

recursos tecnológicos; 

m) Elaborar plano de trabalho e orçamento de acordo com o planejamento estratégico da 

Instituição; 

n) Atender e apoiar os usuários dos sistemas, avaliando sua qualidade e administrando o acesso às 

informações; 

o) Propor e implantar metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação que permitam a 

ação participativa de todos os órgãos e Unidades Operacionais nas fases de um projeto. 

Objetivos: 

à Adquirir equipamentos e suprimentos para atendimentos aos usuários do Sesc-ARMT; 

à Manutenção, correção e melhoria nos sistemas terceiros utilizados pelo Sesc-MT; 

à Adquirir equipamentos de segurança da informação e 

à Suporte especializado para manutenção e correção do Parque Tecnológico do Sesc-MT. 
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Gestão de Desenvolvimento Humano - GEDH 

Compete à Gestão de Desenvolvimento Humano – GEDH: 

a) Desenvolver programas de formação e desenvolvimento dos profissionais, segundo as 

programações preestabelecidas pelo Departamento Nacional; 

b) Realizar o levantamento de necessidades de Desenvolvimento Técnico para fundamentação do 

diagnóstico de capacitação de Recursos Humanos do DR; 

c) Coordenar os processos de recrutamento e seleção, em consonância com as normas e 

procedimentos; 

d) Organizar cursos, seminários, simpósios, conferências, palestras e outros eventos que 

contribuam para a formação e aperfeiçoamento dos colaboradores; 

e) Acompanhar, incentivar e apoiar os colaboradores durante a realização dos cursos e avaliar as 

atividades de capacitação, conforme instruções do DR e Departamento Nacional; 

f) Prestar assistência técnica às Unidades Operacionais em sua área de atuação; 

g) Realizar ações de educação para desenvolvimento dos colaboradores, garantindo a relevância 

estratégica com os objetivos e metas da Instituição; 

h) Promover a ambientação e acolhimento dos novos colaboradores do Sesc MT; 

i) Promover o acolhimento, intervenção e acompanhamento em situação de vulnerabilidade dos 

empregados do Sesc MT: 

j) Coordenar o Programa Especial de Bolsas de Estágio (PEBE) do Departamento Regional, nos 

processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento dos estagiários; 

k) Manter atualizado o Cadastro Nacional de Recursos Humanos com os dados dos colaboradores e 

estagiários; 

l) Providenciar, em articulação com os demais órgãos e mediante autorização superior, o 

recrutamento, seleção e o acompanhamento de pessoal; 

m) Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas encaminhando-os à Diretoria de 

Desenvolvimento e Estratégia. 

 

Objetivos: 

à Acompanhar e avaliar as ações de desenvolvimento profissional dos estagiários e aprendizes; 

à Aprimorar as atividades de Treinamento e Desenvolvimento; 

à Aprimorar o acolhimento, intervenção e acompanhamento de funcionários em situação de 

vulnerabilidade; 

à Aprimorar o processo de Recrutamento e Seleção; 

à Revisar e implantar o Plano de Cargos e Salários e a Avaliação de Desempenho, de acordo com os 

novos ajustes; 

à Implantar ferramentas tecnológicas para a otimização das atividades da Gestão de 

Desenvolvimento Humano, visando melhorar os processos internos; 

à Implantar Políticas de Desenvolvimento Humano do Sesc MT; 

à Promover gradualmente ações de valorização de recursos humanos e qualidade de vida no trabalho; 
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à Promover sistematicamente a ambientação de novos funcionários e estagiários; 

à Revisar os Indicadores de Recursos Humanos para melhoria dos processos internos e tomada de 

decisão; 

 

Gestão de Comunicação - GCOM 

Compete à Gestão de Comunicação – GCOM:  

a) Assessorar as Diretorias em todos os assuntos afetos ao marketing e comunicação, em 

consonância com as diretrizes e ações da comunicação da Fecomércio-MT e do SESC Nacional; 

b) Gerir a política de Comunicação e marketing, seguindo os princípios e orientação do SESC 

Nacional, conciliando com as orientações da comunicação da Fecomércio-MT; 

c) Responsabilizar pela programação visual de mensagens informativas e documentos produzidos 

pelo Departamento Regional, seguindo as orientações da área de comunicação da Fecomércio- MT 

e SESC Nacional; 

d) Criar e estimular ações permanentes de monitoramento de mercado inclusive pesquisa de  

opinião; 

e) Projetar e fortalecer a imagem institucional do SESC, no ambiente interno e externo; 

f) Garantir a manutenção da identidade visual do Sistema SESC e Fecomércio-MT em todas as 

ações desenvolvidas pela instituição; 

g) Responsabilizar pelo repasse de informações para a área de comunicação da Fecomércio-MT em 

tempo sempre hábil para divulgação junto à imprensa e Departamento Nacional; 

h) Organizar e executar a comunicação interna no Departamento Regional, em conjunto com outros 

órgãos, abrangendo todas as campanhas, mensagens, informações e avisos oriundos das diversas 

Diretorias e destinados ao público interno, incluindo as Unidades Operacionais; 

i) Organizar e manter o acervo de material gráfico, de produção audiovisual e documentação 

fotográfica; 

j) Zelar pela padronização dos materiais de divulgação e/ou comunicação, conforme diretrizes do 

Sistema Fecomércio-MT e SESC Nacional; 

k) Promover a publicação, a divulgação e o acompanhamento das matérias jornalísticas de interesse 

do Departamento Regional; 

l) Supervisionar e coordenar a utilização das identidades visuais da Instituição; 

m) Planejar, acompanhar e executar a realização e a promoção de eventos do Departamento 

Regional; 

n) Produzir a documentação fotográfica das ações programáticas, visando sua utilização em 

publicações, jornais, revistas, calendários, banners e os mais diversos produtos institucionais; 

o) Desempenhar, por determinação do superior imediato, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza possam incluir-se em sua esfera de competência. 

Objetivos: 

à Aumentar a visibilidade Institucional 

o Apoiar as ações do Programa Ecos de Sustentabilidade; 

o Aprimorar e fortalecer os canais de comunicação do Sesc; 
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o Realizar campanhas de afirmação e divulgação Institucionais com início no primeiro 

trimestre de 2019.  

à  Aperfeiçoar a comunicação e o Relacionamento. 

o Atualizar e ampliar a relação de stakeholders; 

o Atuar junto às unidades para elaboração do planejamento de divulgação dos projetos; 

o Auxiliar as unidades e gestões na criação, desenvolvimento e aplicação de campanhas de 

conscientização sócios ambientais; 

o Reduzir o número de materiais impressos, através do aumento de campanhas digitais; 

o Criar comissão de comunicação interna em parceria com outras gestões; 

o Criar e executar metodologia de pesquisa nas ações do Sesc, afim de mensurar o resultado  

da comunicação dos projetos; 

o Realizar 2 visitas em outros Regionais para intercâmbio de conhecimentos e experiências. 

 

Gestão de Contabilidade – GECONT 

Compete à Gestão de Contabilidade – GECONT:  

a) Executar os serviços de contabilidade do Departamento Regional; 

b) Registrar e contabilizar os pagamentos e recebimentos; 

c) Preparar a prestação de contas anual, bem como os demonstrativos, os balancetes mensais e os 

balanços, necessários à perfeita apreciação dos atos e fatos administrativos e dos resultados 

patrimonial, econômico e financeiro; 

d) Exercer o controle contábil da execução da receita e despesa, observando o cumprimento da 

legislação específica; 

e) Proceder à tomada de contas dos responsáveis por fundos de caixa e fundos rotativos e 

adiantamento de numerários, apresentando relatório por escrito das irregularidades porventura 

encontradas; 

f) Manter em perfeita ordem e segurança toda a documentação contábil do Departamento Regional; 

g) Orientar, funcionalmente, as Unidades Operacionais quanto aos assuntos relacionados às suas 

atribuições; 

h) Preparar os relatórios financeiros a serem submetidos ao Conselho Regional e ao Conselho 

Fiscal; 

i) Fornecer e transmitir informações da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica – DIPJ e SPED – Fiscal ou Contábil, ou outros documentos que porventura venham a 

substituí-los, ou, ainda, a ser criado; 

j) Obter e renovar certidões de sua competência junto aos órgãos federais, estaduais/distrital; 

k) Apurar, coordenar e orientar as retenções e os recolhimentos dos impostos e taxas municipais, 

estaduais e federais; 

l) Conciliar, mensalmente, os saldos contábeis apurados com os saldos físicos registrados no 

patrimônio, almoxarifado, valores caucionados, cheques de terceiros, notas promissórias e outros; 

m) Cooperar com órgãos de planejamento na formulação de estudos e análises de custos das 

atividades. 
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Objetivos: 

à Capacitar a equipe  visando atender constantes mudanças da legislação; 

à Estreitar as relações com as demais áreas para tomada de decisões que impactam diretamente o 

setor; 

à Visitar as Unidades e Gestões para orientações a respeito da rotina  da Gestão de Contabilidade; 

à Visar  a sustentabilidade principalmente no ambiente de trabalho; 

à Melhorar o espaço físico da Gestão. 

 

Gestão Financeira – GEFIN 

Compete à Gestão de Finanças – GEFIN: 

a) Responder pelas informações financeiras, supervisionando os controles e registros financeiros; 

b) Estreitar relacionamento com instituições financeiras e definir os parâmetros para as negociações 

ou negociar diretamente com instituições financeiras, visando captar recursos financeiros ao menor 

custo possível, ou obter as melhores taxas de remuneração para as aplicações financeiras e menor 

custo das tarifas bancárias; 

c) Gerenciar os recursos financeiros, fundos e repasses conforme demandas, regras e prazos 

estabelecidos, visando perdas de recursos e melhor gestão das finanças; 

d) Administrar o fluxo econômico financeiro do DR; 

e) Assessorar na elaboração de relatórios econômico-financeiros, pareceres e relatório de gestão; 

f) Definir diretrizes para as ações das Unidades no âmbito administrativo/financeiro; 

g) Assegurar o planejamento, controle e gerenciamento dos custos, recursos financeiros, para 

auxiliar na melhoria das áreas administrativa/ financeira; 

h) Gerenciar e acompanhar o processo de inadimplência da Instituição, visando melhor gestão dos 

recursos e redução dos inadimplentes; 

i) Administrar as atividades de contas a pagar e receber de acordo com as rotinas e normas 

vigentes; 

j) Estabelecer e controlar sistema de apuração do custo dos produtos e serviços da Instituição, 

visando a tomada de decisão; 

k) Gerenciar e analisar a evolução do custo dos produtos e serviços apurados, objetivando o 

acompanhamento da variação e tendência para tomada de decisão; 

l) Administrar as atividades de tesouraria; 

m) Coordenar sobre assuntos administrativos e financeiros, relatórios e estudos que facilitem a 

saúde financeira da organização; 

n) Promover a abertura de contas em estabelecimentos bancários autorizados e controlar sua 

movimentação; 

o) Manter rigorosamente em dia a contabilidade, os Boletins Diários de Movimentação de Caixa e 

Bancário; 

p) Acompanhar a arrecadação junto às Unidades Operacionais, por meio dos caixas, efetuando 

levantamentos de atendimento e de suas receitas; 

q) Executar os recebimentos e os pagamentos devidamente autorizados; 
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r) Processar os cheques e ordens de transferência bancária; 

s) Realizar diariamente as conciliações dos saldos de caixa e banco; 

t) Registrar, controlar e manter, sob sua guarda ou em custódia em banco autorizado, títulos de 

crédito, cartas de fiança de terceiros, e depósitos em caução ou fiança; 

u) Zelar pela guarda e segurança dos valores confiados à sua responsabilidade; 

v) Manter sob guarda e controlar as diferentes apólices de seguros mantidas pela Entidade; 

w) Prestar assistência técnica em sua área de atuação; 

x) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

Objetivos: 

à Estreitar relacionamento com instituições financeiras e definir parâmetros para as negociações ou 

negociar diretamente com instituições financeiras visando captar recursos financeiros ao menor 

custo possível, ou obter as melhores taxas de remuneração para as aplicações financeiras e menor 

custo das tarifas bancárias. 

à Criar o manual da Gestão Financeira; 

à Realizar uma visita técnica em um Regional para troca de experiências. 

 

5.6.3. DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAD 

Compete à Divisão Administrativa – DAD: 

a) Assessorar a Direção Regional em assuntos pertinentes a sua área de atuação, dando suporte e 

instrumentalizando-a para a tomada de decisões; 

b) Garantir suporte às Unidades Operacionais para que as ações e processos estejam em 

conformidade com as metodologias e diretrizes institucionais; 

c) Assistir ao Diretor Regional quanto à elaboração de estudos relativos à política de gestão de 

licitações, compras de recursos materiais e patrimoniais e contratação de serviços, tendo em vista 

os objetivos, metas e prioridades institucionais; 

d) Conduzir os trabalhos das áreas de Logística, Compras, Licitação e Patrimônio, de forma a 

garantir conformidade legal dos processos e alcance dos objetivos estratégicos; 

e) Assegurar a correta aplicação da política de gestão das áreas administrativas, visando o alcance 

dos objetivos estratégicos definidos pela organização; 

f) Estabelecer e monitorar os processos de natureza administrativa, assegurando o cumprimento de 

legislação, prazo e normas da Instituição; 

g) Estabelecer as diretrizes e execução orçamentárias das áreas administrativas de acordo com os 

projetos definidos e recursos disponíveis; 

h) Construir diretrizes para direcionar ações nos aspectos administrativos; 

i) Acompanhar e avaliar a definição das diretrizes para as ações das Unidades Operacionais no 

âmbito administrativo; 

j) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 
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Objetivos: 

à Buscar integração com área fim com objetivo de identificar, antecipadamente, suas necessidades e 

contribuir com o bom andamento dos trabalhos; 

à Implementar estudo para a permanente expansão, manutenção e modernização dos espaços físicos, 

dos equipamentos e dos mobiliários da Entidade; 

à Manter campanhas de conscientização sócio ambiental; 

à Promover estudos para a renovação e ampliação da frota de veículos da Entidade; 

à Suprir as necessidades da área fim desta Entidade com recursos físicos , humanos e materiais na 

quantidade e qualidade exigidas; 

à Implantar ferramentas de gestão para otimização dos processos; 

à Mapear processos das gestões da área. 

 

À Divisão de Administrativa compreende: 

Núcleo de Engenharia e Manutenção Predial 

Compete ao Núcleo de Engenharia e Manutenção Predial: 

a) Manifestar-se sobre aspectos relacionados à engenharia, soluções arquitetônicas, especificações 

técnicas de obras, construções e aquisição de materiais; 

b) Elaborar layout, acompanhar, supervisionar e fiscalizar as obras e reformas de edificações e 

zelar pela manutenção da infra-estrutura física das instalações e equipamentos; 

c) Elaborar as especificações técnicas para a contratação das obras, reformas, manutenção predial e 

de equipamentos, instalações e edificações a serem executadas por terceiros, propor políticas de 

suprimentos dos mesmos e avaliar tecnicamente as propostas ofertadas; 

d) Manifestar-se nos processos licitatórios relacionados à área de atuação; 

e) Prestar apoio técnico à Sede Administrativa e Unidades Operacionais, para o gerenciamento de 

obras e rotinas de conservação e manutenção; 

f) Acompanhar os serviços de manutenção mecânica, elétrica, hidráulica e de conservação de 

móveis, máquinas e equipamentos; 

g) Responsabilizar-se tecnicamente pela integridade, qualidade e funcionamento de todas as 

instalações prediais da AR/MT; 

h) Elaborar diagnósticos, orientar e propor diretrizes adequadas ao perfil de cada Unidade 

Operacional e da Sede Administrativa quanto ao uso racional de recursos físicos e financeiros 

relacionados à manutenção de equipamentos, instalações, edificações, sistemas de energia e água. 

Objetivos: 

à Estabelecer cronograma de visitas para levantamento de possiveis ações nas unidades; 

à Orientar e incentivar a equipe para participar de treinamento, principalmente com relação às ações 

de segurança do trabalho; 

à Participar de campanhas de conscientização sócio ambiental junto à divisão administrativa; 

à Implantar a manutenção preventiva periódica. 

 



 

Programa de Trabalho 2019  78 
 

Gestão de Material e Patrimônio - GEMP 

Compete à Gestão de Material e Patrimônio – GEMP: 

a) Efetuar, de acordo com as normas institucionais vigentes, as aquisições autorizadas de bens e 

serviços; 

b) Acompanhar, junto aos fornecedores, a observância dos prazos e das especificações dos bens e 

serviços adquiridos e contratados; 

c) Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores e prestadores de serviços, propondo as 

respectivas suspensão e reabilitação, quando for o caso; 

d) Promover, sempre que possível, a padronização do material e exigir a perfeita e clara 

especificação dos bens e serviços a serem adquiridos, sob pena de responsabilizar-se 

solidariamente se, verificando falha, não proceder à devida comunicação; 

e) Organizar o registro de identificação, caracterização e localização dos bens patrimoniais da 

Instituição e mantê-lo atualizado; 

f) Organizar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis, fornecendo, 

periodicamente, aos responsáveis, a relação dos bens sob sua guarda, para fins de inspeção; 

g) Efetuar periodicamente e ao final do exercício, o inventário físico dos bens móveis e imóveis e 

verificar a compatibilidade com os registros contábeis; 

h) Submeter à apreciação da Divisão Administrativa a baixa de bens. 

Objetivos: 

æ PATRIMÔNIO 

à Estudar a viabilidade para a conferência Patrimonial duas vezes ao ano; 

à Atualizar e acompanhar o Sistema de Espaço Físico e procurar junto ao Departamento Nacional 

(DN) treinamento na área específica; 

à Implantar a sistematização de baixas trimestrais. 

à Criar um manual para os processos de patrimônio. 

æ COMPRAS 

à Prospectar novos fornecedores; 

à Negociar preços competitivos, obter produtos de qualidade e entrega em tempo hábil; 

à Reduzir do número de Processos de Compra por Inexigibilidade; 

à Ampliar segmentos para licitação e 

à Alinhar os processos de compras com o planejamento realizado em Programa de Trabalho. 

à Criar um manual de procedimentos do setor; 

à Realizar visitas em outros Regionais para troca de experiências. 

Gestão de Relações Trabalhistas - GERT  

Compete à Gestão de Relações Trabalhistas – GERT: 

a) Coordenar os processos de administração e pessoal; 

b) Proceder a admissão, demissão e movimentação de empregados, mediante autorização da 

autoridade competente, bem como o registro de pessoal dentro das normas legais; 
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c) Realizar o controle de assiduidade, pontualidade e escala de férias dos empregados de acordo 

com as normas estabelecidas; 

d) Preparar a documentação concernente ao pagamento de pessoal e encaminhá-la para 

processamento; 

e) Apoiar as atividades de assessoria jurídica no campo da administração de pessoal. 

f) Observar as disposições da legislação trabalhista, social e fiscal, cumprindo, nos prazos 

estabelecidos, as obrigações nela constante; 

g) Manter atualizados os registros pertinentes ao quadro de pessoal e as lotações numéricas da 

Instituição; 

h) Coordenar o levantamento dos dados referentes à pessoal, necessários à elaboração da proposta 

orçamentária, a fim de compor o Programa de Trabalho e Orçamento-Programa; 

i) Responsabilizar pelos cálculos dos encargos sociais cumprindo os prazos estabelecidos na 

legislação em vigor; 

j) Operacionalizar o convênio para a assistência médica, a fim de verificar a qualidade, a 

quantidade e o custo dos atendimentos; 

k) Administrar os benefícios concedidos pela legislação trabalhista e previdenciária e os 

concedidos pela Instituição; 

l) Administrar margens e contratos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento. 

Objetivos: 

à Expandir a utilização do RM Vitae; 

à Concretizar a integração do ponto com a folha de pagamento; 

à Otimizar sistema de compra de vale transporte; 

à Reformular junto à comissão estabelecida o Plano de Cargos e Salários; 

à Desenvolver mapeamento e padronização dos processos e, então, atualizar os manuais da gestão; 

à Manter as visitas técnicas nas Unidades para orientação das informações trabalhistas;  

à Investir nas capacitações dos empregados do setor; 

à Divulgar e expandir as atividades de sustentabilidade do Programa Ecos junto a Gestão;  

à Criar ferramenta na Intranet para divulgar acontecimentos trabalhistas; 

à Adaptar as rotinas e criar sistema de controle para envio das informações em tempo hábil conforme 

legislação do E-social; 

à Acompanhar as atualizações do E-social para manter as rotinas adequadas e criar se necessário, 

novos procedimentos; 

à Intensificar as ações educativas de segurança do trabalho; 

à Auxiliar na implantação da Ginástica Laboral para todas as Unidades; 

à Manter a elaboração e emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), para os empregados 

demitidos; 

à Intensificar os treinamentos obrigatórios, conforme as Normas Regulamentadoras na área de 

Segurança do Trabalho; 

à Acompanhar e controlar o calendário de palestras do Programa de Trabalho; 

à Melhorar a sistematização de entrega de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) na admissão 

do empregado; 

à Implantar a integração de Segurança do Trabalho para novos empregados junto com a GEDH; 
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à Implantar Ordem de Serviço para todos os empregados, conforme NR-01 na área de Segurança do 

Trabalho; 

à Colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional - PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e, Laudo Técnico 

das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e de outros programas relacionados à Segurança 

e Saúde no Trabalho; 

à Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando à 

identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos empregados; 

à Acompanhar as ações da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho; 

à Acompanhar anualmente as vacinas obrigatórias. 

à Acompanhar e controlar os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) e exames complementares do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

à Acompanhar e controlar a emissão e atualização das carteiras sanitárias; 

à Apresentar projeto de desvinculação da área de Segurança do Trabalho da Gestão de Relações 

Trabalhistas, visando o crescimento e expansão da área de segurança para impactar nos resultados 

para o Sesc; 

 

Gestão de Logística e Serviços – GELOGS  

Compete à Gestão de Logística e Serviços – GELOGS: 

a) Arquivar papéis e documentos administrativos que, para esse fim, lhe forem remetidos; 

b) Fazer a gestão dos arquivos correntes e permanentes de processos do Departamento Regional e 

estabelecer normativas; 

c) Promover o devido descarte de papéis, livros e documentos que se acharem arquivados e forem 

considerados sem valor, consultados, preliminarmente, os setores interessados; 

d) Proporcionar o apoio logístico na preparação e realização de eventos e demais atividades 

rotineiras; 

e) Supervisionar os serviços de vigilância e de portaria da Divisão Administrativa e Unidades 

Operacionais do Sesc MT; 

f) Supervisionar os serviços de limpeza da Sede Administrativa e Unidades Operacionais do Sesc 

MT; 

g) Controlar os gastos com água, energia e telefonia fixa e móvel; 

h) Providenciar a documentação legal e a fiscal para o funcionamento das Unidades 

Operacionais; 

i) Orientar funcionalmente as Unidades Operacionais quanto aos assuntos relacionados com seu 

âmbito de trabalho; 

j) Supervisionar os serviços de transporte e de manutenção dos veículos; 

k) Controlar gastos com utilização dos veículos da Instituição; 

l) Propor e acompanhar a política de segurança, de contratação de seguros e de composição dos 

veículos da frota; 

m) Estabelecer, periodicamente, os índices ideais de estoque, máximo e mínimo dos materiais de 

consumo, propondo as medidas adequadas para mudança da política de estocagem, inclusive o giro 

de estoques; 
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n) Receber, conferir, atestar, acomodar e disponibilizar, oportunamente, o material adquirido; 

o) Classificar os materiais adquiridos de acordo com o sistema próprio e conservá-los em condições 

de uso e de segurança; 

p) Fornecer o material requisitado, de acordo com as normas existentes; 

q) Manter em dia os registros de entrada, saída e saldo do material em estoque no almoxarifado; 

r) Efetuar periodicamente, e no final do exercício, o inventário físico do material em estoque no 

almoxarifado e verificar a compatibilidade com os registros contábeis; 

s) Promover a realização dos seguros relacionados com equipamentos e dos bens móveis e imóveis, 

autorizados ou obrigatórios, e controlar a liquidação de sinistros; 

t) Providenciar e manter em perfeita ordem a documentação legal e fiscal, necessária ao 

funcionamento dos imóveis da Administração Regional (escritura, alvará, habite-se, plantas, etc.), 

bem como as correspondentes renovações ou revalidações; 

u) Supervisionar, controlar e responsabilizar-se pelos serviços de transportes da Administração 

Regional, bem como pela manutenção, limpeza e documentação dos veículos. 

Objetivos: 

à Automatizar a gestão dos procedimentos de manutenção de veículos; 

à Elaborar manual de normas e procedimentos por cargo; 

à Emitir relatórios dos gastos de Serviços que competem a GELOGS;  

à Fiscalizar e relatar os serviços das empresas terceirizadas; 

à Participar de campanhas de conscientização sócio ambiental junto à divisão administrativa; 

à Controlar a utilização dos veículos e suas respectivas despesas, emitindo relatórios. 

 

Núcleo de Licitação 

Compete ao Núcleo de Licitações: 

a) Planejar, em conjunto com a Gestão de Material e Patrimônio, a dinâmica anual de aquisição de 

bens e serviços; 

b) Proceder à escolha e executar as diferentes modalidades de aquisição de bens de serviços; 

c) Preparar e controlar as publicações dos atos licitatórios exigidos por lei; 

e) Preparar minutas de Editais, de Instrumentos Convocatórios e de Contratos, submetendo-as à 

apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica e Controladoria, quando for o caso; 

f) Credenciar representantes dos interessados para participarem da licitação; 

g) Receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos interessados em participar da 

licitação e julgá-los, à luz dos requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório; 

h) Requerer parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário; 

i) Lavrar as atas relativas à abertura da licitação, aos julgamentos dos documentos de habilitação e 

julgamentos da proposta comercial, com base no parecer técnico emitido pelo órgão competente; 

j) Realizar diligências que entender necessárias ao esclarecimento de suas dúvidas, quanto à 

habilitação de licitante e/ou aceitabilidade de propostas; 
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k) Receber os recursos interpostos contra suas decisões, emitindo manifestação de modo a subsidiar 

a decisão, encaminhando-os à autoridade competente; 

l) Encaminhar os processos licitatórios à autoridade competente para a homologação do certame e 

adjudicação do objeto à vencedora; 

m) Propor à autoridade competente o cancelamento do procedimento licitatório, quando necessário, 

emitindo manifestação de modo a subsidiar a decisão; 

n) Orientar os setores solicitantes quanto à elaboração de memoriais descritivos e condições 

contratuais; 

o) Atualizar as informações sobre os processos licitatórios no site do Sesc MT; 

p) Promover a competitividade, a transparência e celeridade nos procedimentos licitatórios; 

q) Acompanhar todas as leis e normas sobre a matéria estudando-as e prestando orientações 

necessárias sobre o assunto; 

r) Responsabilizar-se solidariamente por falhas verificadas na fase interna da licitação e não 

comunicadas à autoridade superior se, mesmo tendo condições de perceber a irregularidade, assim 

não o fez. 

Objetivos: 

à Implantar a criação de termo de referência para todas as licitações; 

à Implantar um sistema de controle de cadastro de fornecedores e retirada de editais; 

à Ampliar o número de licitações; 

à Implantar o Pregão Eletrônico. 

 

5.6.4. DIVISÃO DE LAZER E CULTURA – DLC 

Compete à Divisão de Lazer e Cultura: 

 a) Assessorar a Direção Regional em assuntos pertinentes a sua área de atuação, dando suporte e 

instrumentalizando-a para a tomada de decisões; 

b) Garantir nas Unidades Operacionais a execução das ações e processos em conformidade com as 

metodologias e diretrizes institucionais; 

c) Estabelecer diretrizes e metodologias aplicadas à ação finalística do Sesc, visando ao alcance da 

missão institucional e de seus resultados estratégicos; 

d) Dirigir, acompanhar e avaliar as ações nas áreas de Lazer e Cultura, tendo em vista objetivos e 

prioridades da Administração Regional, em consonância com as Diretrizes Gerais do Sesc; 

e) Promover orientação normativa e técnica às Unidades Operacionais, contribuindo para a 

formação, ampliação de experiências e desenvolvimento de valores de indivíduos e comunidades 

envolvidas; 

f) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 

Objetivos: 

à Cumprir e fazer cumprir o planejamento estratégico; 

à Realizar reuniões periódicas com as unidades operacionais e assessorias técnicas; 

à Acompanhar as visitas técnicas no interior; 
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à Orientar o trabalho de gerentes, supervisores, coordenadores e Assessores; 

à Promover campanhas de conscientização socioambiental; 

à Assegurar a integração da programação finalística; 

à Assegurar o nível de satisfação do cliente; 

à Contribuir para difundir e fortalecer a cultura do planejamento; 

à Ampliar a abrangência dos serviços do Sesc e sua efetividade social; 

 

A Divisão de Divisão de Lazer e Cultura compreende as unidades e as Assessorias técnicas Lazer e 

Cultura. 

Assessoria Técnica de Lazer 

Compete à Assessoria Técnica de Lazer: 

a) Assessorar as Direções das Divisões de Área em assuntos pertinentes a sua área de atuação, 

dando suporte e instrumentalizando-as para a tomada de decisões; 

b) Compilar dados, informações e projetos comuns às Unidades Operacionais para envio ao 

Departamento Nacional. Além de elaborar pareceres, relatórios e demonstrativos sobre assuntos 

pertinentes ao Programa de atuação; 

c) Realizar ações de cooperação técnica, acompanhando, avaliando e orientando as equipes técnicas 

e gerentes das Unidades Operacionais para o desenvolvimento das atividades pertinentes a cada 

Programa da Instituição; 

d) Acompanhar e avaliar qualitativa e quantitativamente o planejamento e a execução das 

realizações das Unidades Operacionais na área de atuação. Monitorando os indicadores de 

produção de cada Programa e, propondo possíveis encaminhamentos para melhoria nos processos; 

e) Realizar visitas técnicas às Unidades Operacionais, visando ao repasse de orientações e 

acompanhamento das ações em períodos de execução; 

f) Realizar ações junto às Unidades Operacionais, impulsionando modificações efetivas mediante 

proposição de alternativas técnicas visando à melhoria e transformação de conhecimentos e 

práticas. Bem como acompanhar o desenvolvimento das áreas de atuação fora do ambiente 

institucional, objetivando manter a instituição atualizada no contexto de cada programa; 

g) Assessorar no desenvolvimento de capacitações técnicas, colaborando na seleção, produção e 

utilização de recursos didáticos e materiais educativos. 

h) Pesquisar, analisar, selecionar, ou mesmo elaborar materiais instrucionais técnico-pedagógicos 

de apoio às equipes das atividades e projetos em cada Programa de Atuação; 

i) Fornecer conteúdos necessários para manter atualizadas as informações dos Programas nos 

diferentes meios e suportes de comunicação da instituição; 

j) Planejar, propor, executar, coordenar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e 

colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas pelo Sesc, com os objetivos de 

mitigar os impactos socioambientais, otimizar o uso de recursos da Instituição e conscientizar 

funcionários. 

k) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 
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Objetivo: 

à Realizar 04 orientações especificas  nas unidades do Sesc Rondonópolis e Sesc Juscimeira; 

à Realizar 03 orientações específicas nas unidades do Sesc Ler:  Cáceres e Poxoréu e 02 no Sesc Ler 

Alta Floresta. 

à Realizar 03 orientações específicas na unidade do Sesc Barão; 

à Realizar Orientações específicas períódicas na unidade do Sesc Porto, Sesc Balneário,Sesc Arsenal 

e Sesc Escola Cuiabá. 

à Participar de Encontro Internacional de Fitness; 

à Realizar a Capacitação do Programa Lazer; 

à Fortalecer a realização de Projetos de Demanda Nacional : ParaCopa Sesc, Jovem.com.viver, 

circuito Sesc de Corridas e Aples. 

 

Assessoria Técnica de Cultura 

Compete à Assessoria Técnica de Cultura: 

a) Assessorar as Direções das Divisões de Área em assuntos pertinentes a sua área de atuação, 

dando suporte e instrumentalizando-as para a tomada de decisões; 

b) Compilar dados, informações e projetos comuns às Unidades Operacionais para envio ao 

Departamento Nacional. Além de elaborar pareceres, relatórios e demonstrativos sobre assuntos 

pertinentes ao Programa de atuação; 

c) Realizar ações de cooperação técnica, acompanhando, avaliando e orientando as equipes técnicas 

e gerentes das Unidades Operacionais para o desenvolvimento das atividades pertinentes a cada 

Programa da Instituição; 

d) Acompanhar e avaliar qualitativa e quantitativamente o planejamento e a execução das 

realizações das Unidades Operacionais na área de atuação. Monitorando os indicadores de 

produção de cada Programa e, propondo possíveis encaminhamentos para melhoria nos processos; 

e) Realizar visitas técnicas às Unidades Operacionais, visando ao repasse de orientações e 

acompanhamento das ações em períodos de execução; 

f) Realizar ações junto às Unidades Operacionais, impulsionando modificações efetivas mediante 

proposição de alternativas técnicas visando à melhoria e transformação de conhecimentos e 

práticas. Bem como acompanhar o desenvolvimento das áreas de atuação fora do ambiente 

institucional, objetivando manter a instituição atualizada no contexto de cada programa; 

g) Assessorar no desenvolvimento de capacitações técnicas, colaborando na seleção, produção e 

utilização de recursos didáticos e materiais educativos; 

h) Pesquisar, analisar, selecionar, ou mesmo elaborar materiais instrucionais técnico-pedagógicos 

de apoio às equipes das atividades e projetos em cada Programa de Atuação; 

i) Fornecer conteúdos necessários para manter atualizadas as informações dos Programas nos 

diferentes meios e suportes de comunicação da instituição; 

j) Planejar, propor, executar, coordenar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e 

colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas pelo Sesc, com os objetivos de 

mitigar os impactos socioambientais, otimizar o uso de recursos da Instituição e conscientizar 

funcionários; 

k) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 
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Objetivo 

à Orientar, executar e avaliar ações que contribuam para o cumprimento das metas e objetivos 

estabelecidos pelo Sesc, nos âmbitos nacional e regional. 

à Acompanhar a programação proposta para o exercício, avaliando e colaborando  com as ações 

realizadas, verificando dessa forma as principais realizações e dificuldades vivenciadas pela área 

fim, atento para possíveis oportunidades de melhoria e avanço. 

à Estimular ações de cunho formativo, com perspectiva de fortalecer a cadeia produtiva das artes. 

à Realizar o Sétimo Encontro de Cultura, com os diretores, gerentes, analistas e técnicos que atuam 

direta ou indiretamente com o programa Cultura. 

à Realizar periodicamente reuniões com a equipe de analistas e técnicos das unidades de Cuiabá: 

Sesc Arsenal, Sesc Casa do Artesão, Biblioteca Sesc Escola e BiblioSesc Cuiabá. 

à Relizar ao menos 05 reuniões técnicas na unidade Sesc Rondonópolis. 

à Ampliar ações em cultura nas unidades do Sesc Ler: Cáceres, Alta Floresta e Poxoréu, além das 

unidades Sesc Juscimeira, Sesc Balneário e Sesc Barão de Melgaço 

à Fortalecer parcerias com outras instituições (culturais, educativas, associativas, etc) com o objetivo 

de ampliar o diálogo com a sociedade. 

 

 5.6.6. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA – DIESA 

Compete à Divisão de Educação, Saúde e Assistência – DIESA: 

a) Assessorar a Direção Regional em assuntos pertinentes a sua área de atuação, dando suporte e 

instrumentalizando-a para a tomada de decisões; 

b) Garantir nas Unidades Operacionais a execução das ações e processos em conformidade com as 

metodologias e diretrizes institucionais; 

c) Estabelecer diretrizes e metodologias aplicadas à ação finalística do Sesc, visando ao alcance da 

missão institucional e de seus resultados estratégicos; 

d) Dirigir, acompanhar e avaliar as ações nas áreas de Educação, Saúde e Assistência, tendo em 

vista objetivos e prioridades da Administração Regional, em consonância com as Diretrizes Gerais 

do Sesc; 

e) Promover orientação normativa e técnica às Unidades Operacionais, contribuindo para a 

formação, ampliação de experiências e desenvolvimento de valores de indivíduos e comunidades 

envolvidas; 

f) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 

Objetivos: 

à Planejar, orientar e acompanhar as ações referentes à Diretoria de Educação, Saúde e Assistência; 

à Acompanhar e orientar as atividades/ações relacionadas no Programa de Comprometimento e 

Gratuidade; 

à Acompanhar e fomentar as atividades no âmbito  da Assistência  

à Realizar parcerias intersetoriais no âmbito das ações voltadas para a Saúde Mulher e Programa 

Mesa Brasil; 

à Acompanhar o Plano de ação - Para Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva do Sesc 

Porto, Balneário e Saúde Mulher; 
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à Promover  encontros com a equipe de Saúde (Nutrição) para alinhamento de procedimentos 

pertinentes à produção de alimentos. 

à Acompanhar a execução do Programa de Trabalho. 

A Divisão de Divisão de Lazer e Cultura compreende as unidades e as Assessorias técnicas de Educação, 

Saúde e Assistência. 

Assessoria Técnica de Educação 

Compete à Assessoria Técnica de Educação: 

a) Assessorar as Direções das Divisões de Área em assuntos pertinentes a sua área de atuação, 

dando suporte e instrumentalizando-as para a tomada de decisões; 

b) Compilar dados, informações e projetos comuns às Unidades Operacionais para envio ao 

Departamento Nacional. Além de elaborar pareceres, relatórios e demonstrativos sobre assuntos 

pertinentes ao Programa de atuação; 

c) Realizar ações de cooperação técnica, acompanhando, avaliando e orientando as equipes técnicas 

e gerentes das Unidades Operacionais para o desenvolvimento das atividades pertinentes a cada 

Programa da Instituição; 

d) Acompanhar e avaliar qualitativa e quantitativamente o planejamento e a execução das 

realizações das Unidades Operacionais na área de atuação. Monitorando os indicadores de 

produção de seu programa de atuação e, propondo possíveis encaminhamentos para melhoria nos 

processos; 

e) Realizar ações junto às Unidades Operacionais, impulsionando modificações efetivas mediante 

proposição de alternativas técnicas visando à melhoria e transformação de conhecimentos e 

práticas. Bem como acompanhar o desenvolvimento das áreas de atuação fora do ambiente 

institucional, objetivando manter a instituição atualizada o contexto do Programa Educação; 

f) Assessorar no desenvolvimento de capacitações técnicas, colaborando na seleção, produção e 

utilização de recursos didáticos e materiais educativos; 

g) Pesquisar, analisar, selecionar, ou mesmo elaborar materiais instrucionais técnico-pedagógicos 

de apoio às equipes das atividades e projetos em cada Programa de Atuação; 

h) Fornecer conteúdos necessários para manter atualizadas as informações dos Programas nos 

diferentes meios e suportes de comunicação da instituição; 

i) Realizar visitas técnicas às Unidades Operacionais, visando ao repasse de orientações e 

acompanhamento das ações em períodos de execução; 

j) Orientar as equipes pedagógicas das Unidades que atuam com o Programa Educação, visando 

contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 

k) Planejar, propor, executar, coordenar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e 

colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas pelo Sesc, com os objetivos de 

mitigar os impactos socioambientais, otimizar o uso de recursos da Instituição e conscientizar 

funcionários; 

l) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 

Objetivos 

à Participar das videoconferências propostas pelo DN, na área de Educação incentivando e 

mobilizando a participação. 
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à Realizar videoconferência no DR/MT, propostos pela Coordenação de Educação à equipe 

pedagógica, conforme planejamento. 

à Promover encontro dos coordenadores pedagógicos, no primeiro e segundo semestre; 

à Realizar processo admissional da Escola Sesc de Ensino Médio - ESEM (Rio de Janeiro) no estado 

de Mato Grosso. 

à Participar nas reuniões de estudos, reuniões de pais. 

à Participar nos processos seletivos para professores, coordenadores, bem como entrevistas nas 

escolas. 

à Orientar especificamente na Unidade Sesc Escola Cuiabá (Acompanhamento pedagógico e 

formação continuada). 

à Orientar especificamente na Unidade Sesc Escola Rondonópolis, em 3 períodos distintos 

(acompanhamento pedagógico e formação continuada), bem como, por outros meios a distância (e-

mail, telefone, WhatsApp). 

à Orientar especificamente na unidade do Sesc Ler Cáceres, em 3 período distintos 

(acompanhamento pedagógico e formação continuada), bem com, por outros meios a distância. 

à Orientar especificamente na unidade do Sesc Ler Poxoréu, em 3 período distintos 

(acompanhamento pedagógico e formação continuada).bem com, por outros meios a distância. 

à Orientar especificamente na unidade do Sesc Ler Alta Floresta, em 2 período distintos 

(acompanhamento pedagógico e formação continuada), bem com, por outros meios a distância. 

à Participar do Congresso Educar Educador em São Paulo no mês de maio. 

à Participar do Congresso Internacional de Educação em Pernambuco no mês de setembro.  

 

Assessoria Técnica de Saúde e Assistência 

Compete à Assessoria Técnica de Saúde e Assistência: 

a) Assessorar as Direções das Divisões de Área em assuntos pertinentes a sua área de atuação, 

dando suporte e instrumentalizando-as para a tomada de decisões; 

b) Compilar dados, informações e projetos comuns às Unidades Operacionais para envio ao 

Departamento Nacional. Além de elaborar pareceres, relatórios e demonstrativos sobre assuntos 

pertinentes ao Programa de atuação; 

c) Realizar ações de cooperação técnica, acompanhando, avaliando e orientando as equipes técnicas 

e gerentes das Unidades Operacionais para o desenvolvimento das atividades pertinentes a cada 

Programa da Instituição; 

d) Acompanhar e avaliar qualitativa e quantitativamente o planejamento e a execução das 

realizações das Unidades Operacionais na área de atuação. Monitorando os indicadores de 

produção de cada Programa e, propondo possíveis encaminhamentos para melhoria nos processos; 

e) Realizar visitas técnicas às Unidades Operacionais, visando ao repasse de orientações e 

acompanhamento das ações em períodos de execução; 

f) Realizar ações junto às Unidades Operacionais, impulsionando modificações efetivas mediante 

proposição de alternativas técnicas visando à melhoria e transformação de conhecimentos e 

práticas. Bem como acompanhar o desenvolvimento das áreas de atuação fora do ambiente 

institucional, objetivando manter a instituição atualizada o contexto de cada Programa; 

g) Assessorar no desenvolvimento de capacitações técnicas, colaborando na seleção, produção e 

utilização de recursos didáticos e materiais educativos;  
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h) Pesquisar, analisar, selecionar, ou mesmo elaborar materiais instrucionais técnico-pedagógicos 

de apoio às equipes das atividades e projetos em cada Programa de Atuação; 

i) Fornecer conteúdos necessários para manter atualizadas as informações dos Programas nos 

diferentes meios e suportes de comunicação da instituição; 

j) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 

k) Planejar, propor, executar, coordenar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e 

colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas pelo Sesc, com os objetivos de 

mitigar os impactos socioambientais, otimizar o uso de recursos da Instituição, conscientizar os 

funcionários.  

Objetivo: 

à Realizar o Processo Admissional da Escola Sesc de Ensino Médio do Rio de Janeiro 2019 em 

parceria com a assessora técnica de Educação. 

à Planejar, avaliar e acompanhar as ações pertinentes aos Programas Assistência e Saúde por meio de 

reuniões e contatos junto às Gerências e Técnicos responsáveis pelas atividades; 

à Realizar 03 orientações específicas no Sesc Rondonópolis; 

à Participar das ações do Programa Mesa Brasil junto às Instituições Sociais e prestação de contas 

em Rondonópolis; 

à Acompanhar a equipe do Projeto Saúde Mulher nas ações educativas junto à Comunidade; 

à Articular  as ações de Nutrição nas Unidades do interior (Sesc Ler Alta Floresta, Cáceres, Poxoréu 

e unidade Barão de Melgaço); 

à Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das 

ações no âmbito da Assistência e Saúde. 

à Acompanhar a atividade de Trabalho com Grupos do Sesc Porto e Balneário.  

à Articular junto às Áreas de Assistência e Saúde, encontros técnicos para discussão de novas 

metodologias de trabalho, atualização de conhecimento e troca de experiências; 

à Acompanhar as ações voltadas para a Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva (Sesc Porto, 

Balneário e Saúde Mulher). 

  

Assessoria Técnica de Odontologia 

Compete à Assessoria Técnica de Odontologia: 

a) Assessorar as Direções das Divisões de Área em assuntos pertinentes a sua área de atuação, 

dando suporte e instrumentalizando-as para a tomada de decisões; 

b) Compilar dados, informações e projetos comuns às Unidades Operacionais para envio ao 

Departamento Nacional. Além de elaborar pareceres, relatórios e demonstrativos sobre assuntos 

pertinentes ao Programa de atuação; 

c) Realizar ações de cooperação técnica, acompanhando, avaliando e orientando as equipes técnicas 

e gerentes das Unidades Operacionais para o desenvolvimento das atividades pertinentes a cada 

Programa da Instituição; 

d) Acompanhar e avaliar qualitativa e quantitativamente o planejamento e a execução das 

realizações das Unidades Operacionais na área de atuação. Monitorando os indicadores de 

produção de cada Programa e, propondo possíveis encaminhamentos para melhoria nos processos; 
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e) Realizar visitas técnicas às Unidades Operacionais, visando ao repasse de orientações e 

acompanhamento das ações em períodos de execução; 

f) Realizar ações junto às Unidades Operacionais, impulsionando modificações efetivas mediante 

proposição de alternativas técnicas visando à melhoria e transformação de conhecimentos e 

práticas. Bem como acompanhar o desenvolvimento das áreas de atuação fora do ambiente 

institucional, objetivando manter a instituição atualizada no contexto de cada Programa; 

g) Assessorar no desenvolvimento de capacitações técnicas, colaborando na seleção, produção e 

utilização de recursos didáticos e materiais educativos; 

h) Pesquisar, analisar, selecionar, ou mesmo elaborar materiais instrucionais técnico-pedagógicos 

de apoio às equipes das atividades e projetos em cada Programa de Atuação; 

i) Fornecer conteúdos necessários para manter atualizadas as informações dos Programas nos 

diferentes meios e suportes de comunicação da instituição; 

j) Planejar ações no âmbito da saúde bucal voltadas, prioritariamente, para patologias de maior 

prevalência na clientela comerciária, considerando suas condições sociais, econômicas e culturais; 

k) Desempenhar, por determinação da Direção Regional, quaisquer outras atribuições que pela 

natureza da função possam incluir-se em sua esfera de competência. 

Objetivos 

à Orientar e avaliar ações que contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Sesc; 

à Realizar periodicamente reuniões de orientação com as equipes, procurando entender as 

dificuldades enfrentadas, direcionando o servidor para um atendimento mais humanizado; 

à Promover cursos de capacitação com as equipes das unidades de Cuiabá e Rondonópolis; 

à Realizar 02 viagens de capacitação técnica e acompanhamento da atividade odontológica na 

unidade de Rondonópolis; 

à  Participar do congresso internacional de odontologia a ser realizado no país em Janeiro. 
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6. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE –PCG 

De acordo com o Protocolo de Compromisso entre o Serviço Social do Comércio, o Ministério da 

Educação – MEC, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e o Ministério da Fazenda – MF, firmado 

em 2008, o Sesc se comprometeu  a aplicar 33,33% da receita de contribuição compulsória líquida em 

educação (educação básica e continuada e ações educativas desenvolvidas nos demais programas). 

Para o exercício de 2019, o Departamento Regional de Mato Grosso destinou o valor de R$ 16.429.449,89 

(dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos). 

6.1. APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA 

Quadro 37 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida 

  Previsto 2019 

Compulsória Bruta           50.615.018,00  

(-) Comissão do RFB (2%)            1.012.300,00  

Subtotal           49.602.718,00  

(-) Contribuição a Federação de Comércio            1.488.082,00  

Receita Compulsória Líquida           48.114.636,00  

Valor Destinado ao PCG           16.036.608,18  

Recursos Aplicados no PCG 16.429.449,89  

Recursos Aplicados na Gratuidade 8.164.285,94 
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6.2. DEMONSTRATIVO DAS METAS PREVISTAS TOTAIS DO PCG 

Quadro 38 - Demonstrativo das Metas Previstas Totais do PCG 

P
ro

g
ra

m
a
 

Atividade Modalidade Realização 

Nº de 

Inscrições 

(Clientes) 

 Frequência/ 

Clientes/ 

Público/ 

Participantes  

 Valores (R$)  

Previstos  Previstos  

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Educação Infantil Sem Modalidade Pré-escola                      97              69.795       1.428.174,27  

Ensino Fundamental Sem Modalidade Anos iniciais                    452            321.315  
     5.783.143,97  

Ensino Fundamental Sem Modalidade Anos finais                    212            188.162  

Educação de Jovens e 

Adultos 
Sem Modalidade Alfabetização                    127              37.384  

     1.933.007,17  
Educação de Jovens e 

Adultos 
Sem Modalidade 

Anos iniciais do 

ensino fundamental 
                   147              44.334  

Educação de Jovens e 

Adultos 
Sem Modalidade 

Anos finais do 

ensino fundamental 
                     27                8.766  

Educação 

Complementar 

Acompanhamento 

Pedagógico 
Curso                    203              88.371       1.531.556,04  

Cursos de Valorização 

Social 
Sem Modalidade Curso                    144              12.765  

         511.694,33  
Cursos de Valorização 

Social 
Sem Modalidade Oficina                    774              10.862  

Total              2.183      11.187.575,78  

S
A

Ú
D

E
 Educação em Saúde Sem Modalidade Exposição mediada                       -                      200  

         216.764,12  
Educação em Saúde Sem Modalidade Orientação                       -                  2.500  

Educação em Saúde Sem Modalidade Palestra                       -                  9.600  

Educação em Saúde Sem Modalidade Roda de conversa                       -                  1.200  

Total                   -             216.764,12  

C
U

L
T

U
R

A
 

Artes Cênicas Circo Oficina                    180                    360               8.296,74  

Artes Cênicas Dança Curso                    235                4.863  
           56.801,33  

Artes Cênicas Dança Oficina                    180                    540  

Artes Cênicas Teatro Apresentação                       -                  1.400  
         205.063,70  

Artes Cênicas Teatro Oficina                    820                2.980  

Artes Visuais Sem Modalidade Oficina                    585                    945             22.041,31  

Música Sem Modalidade Curso                    49  3.309 
302.359,00 

Música Sem Modalidade Oficina                    300                    840  

Literatura Sem Modalidade Apresentação                       -                  3.950  
         116.604,57  

Literatura Sem Modalidade Oficina                    740                1.640  

Audiovisual Sem Modalidade Exibição                       -                  6.170  
           84.434,73  

Audiovisual Sem Modalidade Oficina                    670                1.960  

Total 3.759    795.601,38  

L
A

Z
E

R
 

Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 

Formação 

Esportiva 
Esporte Coletivo                    744              36.881  

     4.135.228,24  
Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 

Formação 

Esportiva 
Esporte individual                1.337              43.249  

Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 

Formação 

Esportiva 

Multipráticas 

esportivas 
               1.227              81.298  

Total              3.308        4.135.228,24  

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

Trabalho Social com 

Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 
Encontro                    240                    216  

           94.280,37  
Trabalho Social com 

Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 
Oficina                1.439                1.295  

Trabalho Social com 

Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 
Reunião                       -                  2.430  

Total              1.679             94.280,37  

Total Geral 10.929 
 

16.429.449,89 

Obs.1: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade. 
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6.3. DEMONSTRATIVO DAS METAS PREVISTAS COM GRATUIDADE 

Quadro 39 - Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade 

P
ro

g
ra

m
a
 

Atividade Modalidade Realização 

Nº de 

Inscrições 

(Clientes) 

 Frequência/ 

Clientes/ 

Público/ 

Participantes  

 Valores (R$)  

Previstos  Previstos  

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Educação de Jovens 

e Adultos 
Sem Modalidade Alfabetização          127              37.384  

  1.933.007,17  
Educação de Jovens 

e Adultos 
Sem Modalidade 

Anos iniciais do ensino 

fundamental 
         147              44.334  

Educação de Jovens 

e Adultos 
Sem Modalidade 

Anos finais do ensino 

fundamental 
           27                8.766  

Educação 

Complementar 

Acompanhamento 

Pedagógico 
Curso          203              88.371    1.531.556,04  

Cursos de 

Valorização Social 
Sem Modalidade Curso          144              12.765  

     511.694,33  
Cursos de 

Valorização Social 
Sem Modalidade Oficina          774              10.862  

Total           1.422        3.976.257,54  

S
A

Ú
D

E
 Educação em Saúde Sem Modalidade Exposição mediada -                  200  

     216.764,12  
Educação em Saúde Sem Modalidade Orientação -               2.500  

Educação em Saúde Sem Modalidade Palestra -               9.600  

Educação em Saúde Sem Modalidade Roda de conversa -               1.200  

Total                  -             216.764,12  

C
U

L
T

U
R

A
 

Artes Cênicas Circo Oficina          180                   360          8.296,74  

Artes Cênicas Dança Curso          235                4.863  
       56.801,33  

Artes Cênicas Dança Oficina          180                   540  

Artes Cênicas Teatro Apresentação -               1.400  
     205.063,70  

Artes Cênicas Teatro Oficina          820                2.980  

Artes Visuais Sem Modalidade Oficina          585                   945         22.041,31  

Música Sem Modalidade Curso 49  3.309 
302.359,00 

Música Sem Modalidade Oficina          300                   840  

Literatura Sem Modalidade Apresentação            -                  3.950  
     116.604,57  

Literatura Sem Modalidade Oficina          740                1.640  

Audiovisual Sem Modalidade Exibição            -                  6.170  
       84.434,73  

Audiovisual Sem Modalidade Oficina          670                1.960  

Total  3.759    795.601,38 

L
A

Z
E

R
 

Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 
Formação Esportiva Esporte Coletivo          510              29.605  

  3.081.382,53  
Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 
Formação Esportiva Esporte individual          329              16.521  

Desenvolvimento 

Físico-Esportivo 
Formação Esportiva Multipráticas esportivas          678              66.634  

Total           1.517        3.081.382,53  

A
S

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

Trabalho Social com 

Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 
Encontro          240                   216  

       94.280,37  
Trabalho Social com 

Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 
Oficina       1.439                1.295  

Trabalho Social com 

Grupos 

Grupos Sociais de 

Idosos 
Reunião            -                 2.430  

Total           1.679              94.280,37  

Total Geral 8.378  8.164.285,94 

Obs.1: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG. 
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7. RECURSOS INSTITUCIONAIS 

Para o exercício de 2019, o Sesc AR/MT poderá contar, além da sua frota composta de 29 veículos com os 

seguintes recursos: 

7.1. UNIDADES FIXAS 

à Administração Regional; 

à Apoio Administrativo; 

à Sesc Arsenal; 

à Sesc Balneário; 

à Sesc Barão de Melgaço; 

à Sesc Casa do Artesão; 

à Sesc Escola; 

à Sesc Galdino; 

à Sesc Juscimeira; 

à Sesc Ler Alta Floresta; 

à Sesc Ler Cáceres;  

à Sesc Ler Poxoréu; 

à Mesa Brasil Sesc - Cuiabá; 

à Mesa Brasil Sesc - Rondonópolis; 

à Sesc Porto; 

à Sesc Mangaba; 

à Sesc Rondonópolis; 

à Sesc Sinop – Será iniciada implantação. 

 

7.2. UNIDADES MÓVEIS 

à BiblioSesc - Cuiabá; 

à BiblioSesc - Rondonópolis; 

à Sesc Saúde Mulher; 

à OdontoSesc – encontra-se em Reforma. 
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7.3. RECURSOS HUMANOS  

Quadro 40 - Recursos Humanos 

Classificação Número 

Empregados Efetivos  613 

Contratados por Pessoa Jurídica  127 

Aprendiz 25 

Estagiários DN 84 

TOTAL 849 

Fonte: GERT, GEDH e Controladoria e Contratos – julho 

/2018 
 

 

Quadro 41 - Lotação por Unidade Operacional 

Unidade Nº de empregados 

Administração Regional 96 

Apoio Administrativo  32 

BiblioSesc - Cuiabá 1 

BiblioSesc - Rondonópolis 2 

Sesc Arsenal 51 

Sesc Balneário 48 

Sesc Barão de Melgaço 6 

Sesc Casa do Artesão 20 

Sesc Escola 62 

Sesc Galdino  15 

Sesc Juscimeira 31 

Sesc Ler Alta Floresta 15 

Sesc Ler Cáceres 17 

Sesc Ler Poxoréu 17 

Sesc Porto 56 

Sesc Mangaba 33 

Sesc Rondonópolis 86 

Mesa Brasil Sesc - Cuiabá 13 

Mesa Brasil Sesc - Rondonópolis 7 

Saúde Mulher  5 

TOTAL  613 

Fonte: GERT – julho/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 42 - Empregados por cargo 
Cargos Nº de empregados 

Analista Administrativo 24 

Analista de Programas Sociais 18 

Analista de TI 4 

Artífice de Manutenção 25 

Assessor de Diretoria 3 

Assessor de Diretoria - Jurídico 1 

Assessor Técnico 2 

Assessor Técnico - Cultura 1 

Assessor Técnico - Jurídico 1 

Assessor Técnico - Lazer 1 

Assessor Técnico - Odontologia 1 

Assessor Técnico - Saúde e 

Assistência 
1 

Assistente Social 2 

Atendente de Consultório 

Dentário 
18 

Auxiliar Administrativo 2 

Auxiliar de Biblioteca 5 

Auxiliar de Manutenção e 
Cargas 

20 

Auxiliar de Serviços 83 

Barman 9 

Bibliotecário  2 

Controlador Chefe 1 

Coordenador Administrativo 5 

Coordenador Pedagógico 8 

Cozinheiro 12 

Dentista 20 

Diretor Administrativo 1 

Diretor de Educação Saúde e 

Assistência 
1 

Diretor de Estratégia e Finanças  1 

Diretor de Lazer e Cultura 1 

Diretor Jurídico 1 

Diretor Regional 1 

Encarregado 2 

Garçom 18 

Gerente 8 

Gerente Adjunto 6 

Gestor 10 

Gestor de TI 1 

Inspetor de Alunos 10 

Instrutor  33 

Motorista 18 

Motorista Executivo 1 

Nutricionista 10 

Porteiro 10 

Professor Auxiliar 6 

Professor I 48 

Professor II 18 

Recepcionista 8 

Secretaria 2 

Secretaria Escolar 2 

Supervisor 2 

Supervisor de Orientação Social  1 

Técnico Administrativo 87 

Técnico de Programas Sociais 28 

Técnico de Saúde Bucal 3 

Técnico em Informática 3 

Técnico em Radiologia 2 

Técnico Segurança do Trabalho 1 

TOTAL  613 

Fonte: GERT – julho/2018 





 

Programa de Trabalho 2019  97 
 

8. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS  

O Plano Estratégico para o período de 2017-2020 traz um tema para o Desenvolvimento Humano e 

Organizacional, que demonstra a importância em captar e qualificar o quadro funcional da instituição, com 

foco no atendimento das necessidades das pessoas envolvidas nos serviços prestados pelo Sesc.  

Com relação ao objetivo de proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento de pessoas, o 

Plano Estratégico elenca duas estratégias: a primeira é a elaboração da Política Nacional de Valorização e 

Desenvolvimento de Pessoas, com a abordagem na humanização da gestão, promoção de ambientes 

criativos, formação de lideranças e de sucessores, retenção de talentos, pacotes de benefícios, plano de 

cargos e salários, desenvolvimento e avaliação de desempenho. E a segunda, a garantia do entendimento do 

propósito da ação educativa do Sesc por todos os empregados, para que as ações institucionais tenham 

características básicas, unificadoras e transversais às ações finalísticas. 

O Plano Estratégico proposto pelo Departamento Regional do Mato Grosso para o quinquênio 2016-2020, 

também traz um item exclusivo sobre a Perspectiva do Aprendizado e o Desenvolvimento Organizacional, 

com o tema “Capacitação e valorização de pessoal”, com o foco em capacitar e promover competências por 

meio do fortalecimento de um programa de desenvolvimento técnico, associado a uma política de 

valorização dos recursos humanos, com objetivo a implementação de uma cultura de aprendizagem 

contínua com foco em fortalecer o vínculo entre o pessoal e a missão institucional. 

No Plano Estratégico, o Núcleo de Formação e Pesquisa apresenta como uma das Ações a Implantação do 

Plano Nacional de Formação e Pesquisa do Sesc, onde este regional participará dos 2 projetos iniciais, 

Formação de Dirigentes e Formação de Formadores. 

Ainda no Plano Estratégico do DR, há outros objetivos norteadores, como fortalecer as práticas de 

prevenção da saúde e segurança do trabalhador e a revitalizar, expandir, adequar e modernizar a rede física 

e modernizar e atualizar o parque tecnológico. 

Com relação ao Plano de Educação Corporativa, foi elaborado no intuito de uma educação mais ampla e 

integral para o empregado do Sesc/AR/MT, que contempla desde a sua data de admissão e percorre a sua 

trajetória de qualificação profissional, assim, o plano induz a uma aprendizagem organizacional, atrelada a 

movimentação do empregado na estrutura da instituição. 

Para garantir o atendimento das estratégias elencadas nos planos estratégicos, busca-se base no Sistema de 

Gestão de Desempenho e no Levantamento de Necessidades de Treinamento. 

O Sistema de Gestão de Desempenho, aprovado pela Portaria Sesc nº 0257/2011, representa um conjunto 

de ações estruturadas que visa estimular a melhoria da performance dos empregados. Baseado na 

identificação das competências requeridas para cada grupamento profissional, alinhado a valorização das 

características pessoais e os comportamentos que agregam valores a instituição. Como resposta ao sistema, 

os empregados recebem promoção horizontal, quando atingem determinadas médias e é gerado um Plano 

de Desenvolvimento Individual – PDI para promover o desenvolvimento de pontos a melhorar. 
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O Levantamento de Necessidades de Treinamento é realizado por meio de formulários virtuais preenchidos 

e encaminhados pelas lideranças das unidades, das gestões, das assessorias técnicas e das diretorias, 

focados na melhoria dos processos e procedimentos realizados pelos empregados.  

Com base nas informações geradas pelas ferramentas: Levantamento de Necessidades de Treinamento e 

Plano de Desenvolvimento Individual será gerado um Diagnóstico de Necessidades de Treinamento e este 

irá compor o Programa Anual de Treinamento do Regional. 

O Plano Estratégico do DR prevê atender em uma das metas de forma gradativa a capacitação de 100% do 

quadro de pessoal no quinquênio 2016/2020, com treinamentos programados e formatados conforme as 

prioridades das necessidades da Instituição.  

Referente à Política Nacional de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas, o Sesc/AR/MT oferece 

benefícios como plano de saúde, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação, auxílio funeral e 

complemento de benefício da Previdência Social. 

Para os eventos de capacitação e integração entre os empregados dos programas, o Sesc/AR/MT possui um 

espaço equipado para as ações de capacitação que propiciam o desenvolvimento e a valorização do quadro 

de empregados.  

A gestão responsável por promover as ações de capacitação, desenvolvimento e valorização dos recursos 

humanos do Sesc/AR/MT é composta por quatro analistas, um técnico e uma gestora, e este setor é 

denominado Gestão de Desenvolvimento Humano – GEDH. 

Com todos esses instrumentos disponíveis, acreditamos que seja possível obter, cada vez mais, informações 

quantitativas e qualitativas que permitam identificar se as competências exigidas para o desempenho dos 

profissionais, estão realmente alinhadas com a missão, visão e valores da Instituição. 

Quadro 43 – Valorização das pessoas 
I – Grupo Funciona V, VI, VII e VIII (Nível Superior) e Cargos Educação PI e PII 

FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento e atualização desse público alvo, técnicos e professores, do regional, visando 

seu aprimoramento profissional,  fortalecimento de atitudes positivas, criativas e reflexivas para que compreendam a importância 

de agirem de forma integrada. 

TRABALHAR AS COMPETÊNCIAS EMPREGADOS (188) TURMAS 

 Autodesenvolvimento 

 Comunicação 

 Flexibilidade à Mudança 

 Foco no Cliente 

 Foco em Excelência 

 Gestão de Resultados 

 Planejamento 

 Visão de Processos 

 Trabalho em Equipe 

24 Analistas Administrativos 

18 Analistas de Programas Sociais 

04 Analistas de TI 

02 Assistentes Sociais 

02 Bibliotecários 

21 Dentistas 

34 Instrutores 

10 Nutricionistas 

49 Professores I 

18 Professores II 

06 Professores Auxiliares 

 

 

 

 

6 turmas com 31 participantes 

 

II – Grupo Funciona IV e Função de Confiança I 

FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

Objetivo Geral: Oportunizar aos participantes a atualização, obtenção de novos conhecimentos e o aprimoramento profissional 

necessário para compreensão e a prática dos processos de rotina com que venham contribuir para melhorar seu desempenho de 

suas atribuições nas diferentes áreas de atuação. 

TRABALHAR AS COMPETÊNCIAS EMPREGADOS (143) TURMAS 

 Comunicação 

 Identificação com a função e com a 

Instituição 

 Motivação para o 

12 Cozinheiro 

02 Secretária 

02 Secretária Escolar 

87 Técnico Administrativo 
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Autodesenvolvimento 

 Organização 

 Orientação para o Cliente 

 Orientação para o negócio 

 Orientação para Resultado 

 Qualidade do Trabalho 

 Trabalho em equipe 

03 Técnico em Informática 

28 Técnico de Programas Sociais 

02 Técnico em Radiologia 

03 Técnico de Saúde Bucal 

01 Técnico de Segurança do Trabalho 

03 Encarregado 

5 turmas com 28 participantes 

 

III – Grupo Funciona I, II e III e Grupo III dos Cargos de Apoio a Educação 

FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento e atualização desse público alvo visando ao seu aprimoramento profissional e o 

fortalecimento de atitudes positivas, criativas e reflexivas para o bom desempenho de suas atribuições. 

TRABALHAR AS COMPETÊNCIAS EMPREGADOS (233) TURMAS 

 Atenção 

 Iniciativa 

 Identificação com a função e com a 

Instituição 

 Motivação para o 

Autodesenvolvimento 

 Organização 

 Orientação para o cliente 

 Qualidade do Trabalho 

 Relacionamento Interpessoal 

 Trabalho em equipe 

27 Artífice de Manutenção 

18 Atendente de Consultório Dentário 

02 Auxiliar Administrativo 

20 Auxiliar de Manutenção e Cargas 

85 Auxiliar de Serviços 

09 Barman 

18 Garçom 

19 Motorista 

01 Motorista Executivo 

10 Porteiro 

09 Recepcionista 

05 Auxiliar de Biblioteca 

10 Inspetor de Alunos 

 

 

 

 

7 turmas com 33 participantes 

 

IV – Pessoal de liderança e assessoramento 

FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

Objetivo Geral: Oferecer treinamento que contemple as dimensões econômicas, políticas e sociais visando contribuir para a 

atualização do grupo dirigente da instituição com o objetivo de promover amplo espaço e momentos de interlocução e reflexão 

sobre as estratégias e realidade do regional. 

TRABALHAR AS COMPETÊNCIAS EMPREGADOS (59) TURMAS 

 Assertividade 

 Flexibilidade à Mudança 

 Foco no Cliente 

 Foco em Excelência 

 Gestão de Pessoas 

 Gestão de Resultado 

 Liderança 

 Planejamento 

 Busca de Parcerias 

 Visão Estratégica 

 Trabalho em Equipe 

03 Assessor de Diretoria 

01 Assessor de Diretoria Jurídico 

02 Assessor Técnico 

01 Assessor Técnico de Lazer 

01 Assessor Técnico de Cultura 

01 Assessor Técnico de Odontologia 

01 Assessor Técnico de Saúde e Assistência 

01 Assessor Técnico de Educação 

01 Assessor Técnico Jurídico 

01 Controlador-Chefe 

08 Coordenador Pedagógico 

05 Coordenador Administrativo 

05 Diretor de Divisão 

01 Diretor Regional 

08 Gerente 

06 Gerente Adjunto 

01 Gestor de TI 

09 Gestor 

02 Supervisor 

01 Supervisor de Orientação Social  

02 turmas de 29 

participantes 

Fonte: GEDH 

 

Quadro 44 - Demandas Aceitas 

PROGRAMA PRÉ-PROGRAMA DEMANDAS ACEITAS 

Administração 

Acompanhamento Da Comissão De Formação E Pesquisa 

Capacitação Técnica Do Programa Especial De Bolsa De Estágio (Pebe) Ensino Superior 

Encontro Nacional De Arquitetos E Engenheiros 

Encontro Nacional De Comunicação 

Encontro Nacional De Gestores De Ti 

Encontro Nacional De Logística 

Encontros Regionais De Comunicação 
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PROGRAMA PRÉ-PROGRAMA DEMANDAS ACEITAS 

II Encontro Nacional De Contabilidade 

II Encontro Nacional De Recursos Humanos 

III Encontro Nacional Da Atividade Relacionamento Com Clientes 

Programa De Formação De Formadores 

Programa Nacional De Formação De Dirigentes Do Sesc - 2ª Etapa 

Reunião Nacional Sobre Assuntos Jurídicos Do Sesc - Renajur Sesc 

Treinamento Para Equipes De Ti Ddrr 

Vídeo Aula Para Cadastro Imobiliário No Sef - Módulo Documentos E Contábil 

Assistência 

Encontro Nacional De Técnicos Do Tsi 

Práticas De Diagnóstico Participativo 

Mesa Brasil Sesc – Operacionalização 

Cultura 

Arte Da Palavra - Rede Sesc De Leituras 2019 

Cinesesc 2019 

Coleção De Arte Sesc Brasil 

CT - Ciclo De Palestras Rede Sesc De Bibliotecas 

CT - Com(A)Rtes 

CT - Diálogos Em Produção E Formação Em Dança 

II Encontro Nacional De Coordenadores De Cultura 

II Semana Sesc  De Patrimônio 

III Colóquio Da Rede Sesc De Bibliotecas 

Incubadora Sesc Patrimônio 

IV Encontro Nacional De Artes Visuais Do Sesc – 2019 

IV Encontro Nacional De Programação E Planejamento Em Literatura 

Mostra Sesc De Cinema Edição 2019 

Palco Giratório 2019 

Projeto Sesc Partituras 2019: Concertos 

Sesc Dramaturgias 2019 

Sonora Brasil 2019 

V Encontro Nacional De Audiovisual E Lançamento Da Mostra Sesc De Cinema 

Visitas Orientadas A Espaços E Eventos Culturais - Literatura 

Visitas Orientadas A Eventos E Espaços Culturais Em Patrimônio 

Visitas Orientadas Em Artes Visuais – 2019 

XVII Encontro Nacional De Artes Cênicas 

XVII Encontro Nacional De Programação E Planejamento Da Atividade Música 

Bibliosesc 

Prêmio Sesc De Literatura 2019 

Educação 

Encontro Nacional Do Projeto Habilidades De Estudo (Phe) 

Espaços De Reflexão E Debates Do Sesc 

Mostra: Brinquedos Do Brasil: Uma Invenção De Muitas Mãos! 

Projeto Sesc Ler/Eja - 2019 – Operacionalização 

Lazer 

Bap - Bateria De Avaliação Psicomotora 

Capacitação Técnica - Circuito Sesc De Corridas 

Circuito Sesc De Corridas 

CT - Qualificação Profissional Para Atuação Em Recreação E Lazer 
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PROGRAMA PRÉ-PROGRAMA DEMANDAS ACEITAS 

CT – Volunturismo 

Saúde 

Abordagens Para Prevenção Da Obesidade Nos Alunos Da Educação Infantil Das Escolas Do Sesc. 

Avansesc- Avaliação Nutriconal Dos Alunos Do Sesc 

II Encontro Nacional De Coordenadores Do Projeto Sesc Saúde Mulher 

Projeto Odontosesc - 20 Anos Ajudando O Brasil A Sorrir 

Promoção Da Saúde Sexual E Saúde Reprodutiva 

V Encontro Nacional De Nutricionistas Do Sesc 

CT - Estratégia De Formação Do Projeto Sesc Saúde Mulher 

Operacionalização Projeto Odontosesc 

Operacionalização Projeto Sesc Saúde Mulher 

Fonte: GEDH 
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Programa de Trabalho 2019  103 
 

9. INVESTIMENTOS 

Para o exercício de 2018, o SESC/AR/MT pretende dar continuidade às obras e reformas iniciadas e do 

mesmo modo realizar novos investimentos para execução de obras, reformas, manutenção e aquisição de 

móveis e equipamentos.  

Para o exercício de 2019, o SESC/AR/MT destinou R$ 4.765.519 (quatro milhões, setecentos e sessenta e 

cinco mil, quinhentos e dezenove reais) para execução de obras, aquisição de móveis e equipamentos e 

veículos. 

Com relação a reformas, foi destinado um valor de R$2.498.155 (dois milhões, quatrocentos e noventa e 

oito mil, cento e cinquenta e cinco reais). 

Todos os projetos em andamento para reforma e ampliação têm a previsão de incorporação de dispositivos 

de acessibilidade. 

Quadro 45 – Plano de Investimentos engenharia 

Unidade 
Área do 

Terreno 

Área 

Construída 
Propostas de Ações 

Classificação do tipo de Serviço 

de Engenharia 

Orçamento do 

Regional 

S
es

c
 P

o
rt

o
 

4
.6

4
7

,7
8

 m
² 

3
.4

6
0

,3
3

 m
² 

Reforma geral para implantação de 

acessibilidade, SPDA, Combate a 

incêndio e adequações das instalações 

Hidro sanitárias 

Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      240.000  

Reforma geral parque aquático 
Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$     195.000  

Total    R$     435.000  

S
es

c
 L

e
r 

P
o

x
o
ré

u
 

9
.6

7
9

,1
 m

² 

3
.5

2
9

,4
5

 m
² 

Reforma geral da Unidade 
Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      135.000  

Total    R$      135.000  

S
es

c
 A

r
se

n
a

l 

1
2

.7
8

8
 m

² 

5
.3

1
6

,6
5

 m
² 

Reforma da Unidade Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      330.000  

Adequação conforme projetos da Paiol: 

Teatro, Biblioteca, Salas de Música, 

Banco de textos 

Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$   811.445  

Total    R$   1.141.445  

S
es

c
 C

a
sa

 d
o
 

A
r
te

sã
o
 

1
2
5

7
,2

1
 m

² 

9
7
8

,7
2

 m
² 

Reforma completa da Unidade - 

Reforma do telhado, forro de madeira, 

substituição do assoalho de madeira, 

instalações elétricas e pintura em geral 

Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      240.000  

Total    R$      240.000  

S
es

c
 

E
sc

o
la

 

9
.5

8
5

,

5
6

 m
² 

3
.5

2
9

,

4
5

 m
² Ampliação com construção de nova 

cantina  
Obras (Construção em curso)  R$      103.512  

Total    R$      103.512  

S
es

c
 B

a
ln

eá
ri

o
 

1
4
3

.1
1
7

,5
8
 m

² 

9
.4

7
4

,9
4

 m
² 

Implantação de Usina Fotovoltaica Obras (Construção em curso)  R$      684.000  

Recapeamento da pista de acesso  
Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      89.280  

Ampliação com construção de nova 

recepção 
Obras (Construção em curso)  R$      103.512  

Total    R$     876.792  
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Unidade 
Área do 

Terreno 

Área 

Construída 
Propostas de Ações 

Classificação do tipo de Serviço 

de Engenharia 

Orçamento do 

Regional 

S
es

c
 R

o
n

d
o

n
ó

p
o

li
s 

1
7

.1
5

0
,0

0
 m

² 

7
.3

2
3

,7
7

 m
² Reforma do parque aquático 

Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      156.445  

Total    R$      156.445  

S
es

c
 

M
a

n
g

a
b

a
 

2
.4

1
6

 m
² 

1
0
2

5
,3

5
 m

² 

Reforma para implantação de projeto 

de combate a incêndio 

Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      88.970  

Total    R$      88.970  

S
es

c
 

J
u

sc
im

e
ir

a
 

6
1

.9
1

4
,3

7
 

m
² 

1
.9

7
5

,3
5

 m
² 

Reforma do parque aquático 
Reforma (Serviços de Terceiros 

PJ) 
 R$      212.015  

Total    R$      212.015  

S
es

c
 

S
in

o
p

 

1
4

.7
2

1
 

m
² 

- 
 

Implantação da Unidade provisória Obras (Construção em curso)  R$      300.000  

Total    R$      300.000  

Fonte: Núcleo de Engenharia e Manutenção Predial. 

 

Com relação à previsão total de equipamentos e mobiliário, o Regional está destinando R$ 2.914.495 (dois 

milhões, novecentos e catorze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) para atender aos diversos 

Programas. Para veículos foi previsto investimento de R$ 660.000 (Seiscentos e sessenta mil reais). 

Foi solicitado ao Departamento Nacional apoio financeiro para despesas com equipamentos e 

investimentos. No momento da consolidação do Programa de Trabalho, não havia o retorno quanto a este 

subsídio. Foi realizada uma previsão deste subsídio. 
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10. SUSTENTABILIDADE   

No Departamento Regional de Mato Grosso, todas as unidades (área fim) e gestões (área meio), realizam 

ações de sustentabilidade. 

As principais são: 

à Recolhimento de papéis, latas, plásticos, eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas para reciclagem; 

à Substituição dos copos descartáveis de café e água por copos e xícaras reutilizáveis; 

à Uso racional das impressões; 

à Recolhimento do resíduo de óleo de cozinha; 

à Disponibilização de arquivos online para reduzir impressões. 

 

Com a implantação do Programa Ecos desde 2017 na Administração Regional, várias dessas ações 

passaram a ser incorporadas pelos programa. O Ecos está sendo levado para outras Unidades no estado.  

Objetivos para 2019:  

à Incentivar a implantação e o aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão ambiental, integrado aos 

demais sistemas de gestão da instituição; 

à Otimizar o uso dos recursos disponíveis; 

à Dialogar e responder às demandas dos públicos de interesse afetados pelas atividades da instituição; 

à Priorizar a compra de produtos e serviços ecologicamente corretos; 

à Incentivar o uso de técnicas ecoeficientes para a  construção, reforma ou ampliação da infraestrutura; 

à Apoiar o uso de fontes de energias renováveis e menos poluentes; 

à Promover a sensibilização de seus colaboradores para atuarem com responsabilidade na conservação do 

meio ambiente; 

à Promover a segregação, destinação e tratamento corretos dos resíduos sólidos e líquidos; 

à Promover a capacitação e integração dos representantes do Ecos; 

à Instituir o Programa Ecos nas unidades do Regional Mato Grosso; 

à Promover campanhas de sensibilização de seus colaboradores internos e externos para destinação 

correta de resíduos e outras medidas ecoeficientes; 

à Realizar Seminário de resultados das ações; 

à Fortalecer a integração entre CNC-SESC-SENAC. 

 

Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho: 

I. Índice de redução dos impactos diagnosticados; 

II. Evolução da ecoeficiência na instituição; 

III. Percentual de empregados impactados pelas ações de comunicação do Programa; 

IV. Número de iniciativas de incentivo realizadas em prol do incremento da gestão 
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ambiental na entidade; 

V. Número de indicadores monitorados; 

VI. Percentual de licitações/aquisições realizadas com base em critérios sustentáveis; 

VII. Número de ações de sensibilização; 

VIII. Número de técnicas ecoeficientes implantadas; 

IX. Percentual de unidades que utilizam fontes de energias renováveis ou menos poluentes; 

X. Percentual de unidades com o PGRS implantado; 

XI. Número de ações sociais e voluntariado realizados; 

XII. Percentual de ações integradas realizadas entre as entidades. 

Acompanhamento dos Indicadores de Operacionais: 

I. Energia (kWh); 

II. Água (m3); 

III. Copos descartáveis (unidade); 

IV. Papel A4 (folha); 

V. Papel toalha (folha); 

VI. Materiais recicláveis (Kg ou sacos); 

VII. Resíduos não recicláveis (Kg ou sacos); 

VIII. Óleo vegetal (litro); 

IX. Pilhas e baterias (unidade); 

X. Lâmpadas fluorescentes descartadas (unidade); 

XII. Investimentos em desenvolvimento educacional dos empregados (R$); 

XIII. Proporção de homens e mulheres no quadro funcional (%); 

XIV. Renda para cooperativas (R$). 

 

Com relação a obras, está em andamento a elaboração de projeto de implantação de Usina Fotovoltaica 

para a Unidade Sesc Balneário. Nas Unidades Sesc Ler Poxoréu e Sesc Porto está em andamento projeto de 

reforma das instalações elétricas visando eficiência energética. 

Alguns projetos desenvolvidos pelas Unidades: 

à Aproveitamento Integral do Alimentos: A culinária Aproveitamento Integral dos Alimentos tem 

como proposta capacitar os feirantes do Mercado Municipal do Porto para prepararem receitas que 

utilizam as partes dos alimentos, como: fruto, talos, cascas, bagaços e sementes. Estas partes 

geralmente são descartadas, mas podem se tornar em um novo alimento para consumo. Esses 

alimentos poderão ser comercializados pelos feirantes, possibilitando assim maior renda no 

orçamento familiar.  
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à Cozinha Sustentável: Realização de oficinas de culinárias sobre o aproveitamento integral dos 

alimentos como estratégia para redução do desperdício alimentar e melhoria do valor nutricional 

das preparações consumidas. O projeto é desenvolvido pelas Unidades Mesa Brasil Cuiabá e Mesa 

Brasil Rondonópolis.  

à Sesc Sustentável: A proposta é fomentar e trabalhar com os funcionários, clientes  e seus 

familiares com palestras de orientação, coleta seletiva, ações de reaproveitamento da água e 

economia de energia. A proposta é estimular a mudança de comportamento e atitude ativa na 

conservação do meio ambiente, oportunizando a melhoria na qualidade de vida.. O Projeto é 

desenvolvido pela unidade Sesc Rondonópolis. 

à Responsabilidade socioambiental: A Casa do Artesão vem implantando práticas sustentáveis 

desde 2017, encaminhando os resíduos para reciclagem. A partir de 2018 vem promovendo outras 

ações como não utilizar mais copos descartáveis e canudos de plástico. Além disso, os resíduos 

orgânicos gerados na unidade estão sendo transformados em adubo. Isso representa cerca de 300 

quilos de lixo a menos que vão para o aterro sanitário. 

As atividades do Projeto de Responsabilidade Socioambiental poderão fazer parte das visitas 

mediadas a grupos escolares, no intuito de semear os ideais levantados pelo Sesc. 

à Sustenta Sesc: Em 2019 o Sustenta Sesc deixa de ser um projeto específico para se tornar uma 

ação permanente do Sesc Escola Cuiabá. O trabalho é interdisciplinar e transversal, tornando a 

sustentabilidade o eixo articulador das condições do tempo presente com uma proposta de futuro 

sustentável.  
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11. FINANÇAS E ORÇAMENTO 

A dimensão financeira contemplada no nosso planejamento tem por objetivo apoiar as demais quatro 

dimensões. Nosso compromisso é manter, oferecer e melhorar a qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos. 

Preocupado com o cenário econômico, o Regional fez ampla revisão no seu Programa de Trabalho. Todas 

as Unidades Operacionais reestruturam suas ações. A intenção é otimizar os Recursos disponíveis.  

Para otimização de recursos, o Regional conta com o Programa Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC-

Sesc-Senac que tem como objeto incentivar a implantação de procedimentos para a gestão ambiental 

integrados à gestão da entidade a partir de três perspectivas estratégicas: otimização dos recursos, 

mitigação dos impactos e conscientização dos funcionários. Seus objetivos e ações foram descritas no item 

Sustentabilidade. 

Conforme exigência legal do Orçamento Programa, manteve índices de aplicação de recursos para garantir 

atendimento às necessidades, todavia, com o compromisso de acompanhar com rigor a sua  execução.  

11.1. COMPOSIÇÃO DA DESPESA 

11.1.1. DESPESAS 

As despesas totalizam em R$ 79.676.618 (setenta e nove milhões, seiscentos e setenta e seis mil e 

seiscentos e dezoito reais), sendo que R$ 74.911.099 (setenta e quatro milhões, novecentos e onze mil e 

noventa e nove reais) são destinadas às Despesas Correntes e R$ 4.765.519 (quatro milhões, setecentos e 

sessenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais) destinados às Despesas de Capital. 

11.1.2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL 

Quadro 46 - Composição das despesas 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  VALOR  % 

5.1 Despesas Correntes  R$                 74.911.099  94,02% 

5.1.1 Pessoal e Encargos  R$                 37.772.419  47,41% 

5.1.1.1 Remuneração Pessoal  R$                 21.533.755  27,03% 

5.1.1.2 Encargos Patronais  R$                   7.291.554  9,15% 

5.1.1.3 Benefícios a Pessoal  R$                   8.047.110  10,10% 

5.1.1.9 Outras Despesas de Pessoal e Encargos  R$                       900.000  1,13% 

5.1.2 Uso de Bens e Serviços  R$                 35.343.898  44,36% 

5.1.2.1 Uso de Material de Consumo  R$                 11.558.106  14,51% 

5.1.2.2 Serviços de Terceiros  PF  R$                       340.684  0,43% 

5.1.2.3 Serviços de Terceiros  PJ  R$                 23.445.108  29,43% 

5.1.4 Despesas Financeiras  R$                       306.700  0,38% 

5.1.4.9 Outras Despesas Financeiras  R$                       306.700  0,38% 

5.1.5 Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos - Contribuições  R$                   1.488.082  1,87% 

5.1.5.3 Contribuições Confederativas e Federativas  R$                   1.488.082  1,87% 

5.2 Despesas de Capital  R$                   4.765.519  5,98% 

5.2.1 Investimentos  R$                   4.765.519  5,98% 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  VALOR  % 

5.2.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral  R$                   2.914.495  3,66% 

5.2.1.2 Veículos  R$                       660.000  0,83% 

5.2.1.4 Construções em Curso  R$                   1.191.024  1,49% 

  TOTAL  R$                 79.676.618  100,00% 

Fonte: SGE. 

11.1.3. DEFINIÇÕES 

11.1.3.1. DESPESAS CORRENTES 

5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS 

5.1.1.1 – REMUNERAÇÃO A PESSOAL 

Elemento de despesa destinado aos registros do custo com pessoal permanente, contratado ou 

nomeado para cargo em comissão. Para 2019, este elemento representa 27,03% da previsão de 

despesas.  

5.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 

Elemento de despesa destinado ao registro das despesas com encargos sociais relativos ao pessoal 

da entidade, como: previdência social, FGTS e PIS e outros encargos decorrentes de lei. Foram 

previstos 9,15% da despesa para o exercício 2019. 

5.1.1.3 – BENEFÍCIOS A PESSOAL 

Elemento de despesa destinado para despesas com benefícios a pessoal, como: vale transporte, 

vale alimentação, auxílio funeral, auxílio doença, plano de saúde, treinamentos, entre outros. Este 

elemento representa 10,10% do total previsto com despesas. 

5.1.1.9 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 

Elemento de despesa destinado ao registro de verbas rescisórias, inclusive multas e contribuições 

ao FGTS; indenizações e acordos trabalhistas, inclusive os custos processuais. Este elemento 

representa 1,13% do total previsto com despesas. 

5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS 

5.1.2.1 – USO DE MATERIAL DE CONSUMO 

Elemento de despesa na qual se registram as aquisições dos materiais destinados à área 

administrativa ou às atividades fim da entidade com características próprias de consumo, 

reposição ou manutenção por qualquer motivo. Foi estimado em 14,51% das despesas para este 

elemento. 
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5.1.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 

Elemento de despesa em que se registram os pagamentos por serviços de natureza eventual 

prestados por pessoas físicas, sem vínculo empregatício, a estudantes na condição de estagiários e 

outras despesas, bem como de indenização decorrente de acordo e/ou sentença judicial. Os 

recursos previstos para custear estas despesas representam 0,43% do total programado no 

Orçamento Programa de 2019. 

5.1.2.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Elemento de despesa destinado ao registro de qualquer tipo de serviço prestado por pessoa 

jurídica. Os recursos previstos para custear estas despesas representam 29,43% do total 

programado no Orçamento Programa de 2019. 

5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS 

5.1.4.9 – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 

Elemento de despesa destinado ao registro de variações patrimoniais diminutivas decorrentes de 

operações financeiras. Este elemento representa 0,38% das despesas orçadas para o Regional. 

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES 

5.1.5.3 - CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS 

Elemento de despesa subordinado ao elemento Contribuições, destinado à contabilização das 

contribuições da Administração Nacional à Confederação Nacional do Comércio e das 

Administrações Regionais às Federações do Comércio, de acordo com Art. 32, § 1º e Art. 33 do 

Regulamento da entidade. Representa 1,87% da previsão de despesa orçamentária. 

5.2. DESPESAS DE CAPITAL 

5.2.1 INVESTIMENTOS 

5.2.1.1 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 

Item destinado às despesas com aquisição de equipamentos e mobiliário em geral. Para isto 

contamos com 3,66% do total de recursos destinados neste Orçamento Programa. 

5.2.1.2 – VEÍCULOS 

Item destinado às despesas com aquisição de veículos. Para isto contamos com 0,83% do total de 

recursos destinados neste Orçamento Programa. 

5.2.1.4 – CONSTRUÇÕES EM CURSO 

Elemento de despesa destinado aos investimentos com obras em andamento de edificações novas. 

Foi destinado 1,49% deste orçamento para este elemento de despesa. 
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11.1.4. PERCENTUAL DESPESAS PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO 

De acordo com o CODECO, em seu Artigo 14, “Na elaboração orçamentária, o total das despesas correntes 

do Programa Administração, deduzidas as despesas com contribuições, não poderá ultrapassar 25% das 

receitas correntes previstas, excluídas destas as subvenções extraordinárias, de acordo com o 

Regulamento.” 

Segue abaixo demonstrativo de que o Programa Administração, deduzidas as despesas com contribuições, 

atinge 23,5% das Receitas Correntes. 

Quadro 47 – Percentual despesas Programa Administração 

DESCRIÇÃO  VALOR  

Receitas Correntes Previstas  R$               74.793.099  

Subvenções extraordinárias  R$                                -    

Subtotal Receitas Correntes Previstas  R$           74.793.099  

Despesa Corrente Programa Administração  R$               19.067.143  

Contribuições  R$                  1.488.082  

Subtotal Programa Administração  R$           17.579.061  

Percentual Programa Administração 23,5%  

Fonte: SGE 

 

11.1.5. DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Quadro 48 – Despesas por Unidade Orçamentária 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  VALOR  % 

Presidência do Conselho  R$           73.500  0,09% 

Diretoria Regional  R$      2.339.518  2,94% 

Diretoria de Estratégia e Finanças  R$    10.869.786  13,64% 

Diretoria Administrativa  R$      4.963.317  6,23% 

Apoio Administrativo  R$      3.544.249  4,45% 

Divisão de Lazer e Cultura  R$         730.517  0,92% 

Divisão de Educação, Saúde e Assistência  R$         590.755  0,74% 

Sesc Arsenal  R$    11.181.863  14,03% 

BiblioSesc Cuiabá  R$         193.729  0,24% 

Sesc Balneário  R$      7.323.770  9,19% 

Mesa Brasil Sesc Cuiabá  R$      1.501.856  1,88% 

Sesc Casa do Artesão  R$      3.435.863  4,31% 

Sesc Escola  R$      4.114.920  5,16% 

Sesc Porto  R$      6.191.718  7,77% 

Sesc Galdino  R$         810.375  1,02% 

Sesc Rondonópolis  R$      8.519.006  10,69% 

Mesa Brasil Sesc Rondonópolis  R$         391.475  0,49% 

BiblioSesc Rondonópolis  R$         223.031  0,28% 

Sesc Ler Alta Floresta  R$      1.211.414  1,52% 

Sesc Ler Cáceres  R$      1.588.039  1,99% 

Sesc Ler Poxoréu  R$      1.814.162  2,28% 

OdontoSesc  R$           64.040  0,08% 

Sesc Barão de Melgaço  R$         664.748  0,83% 

Sesc Mangaba  R$      3.541.614  4,44% 

Sesc Juscimeira  R$      3.114.495  3,91% 

Sesc Saúde Mulher  R$         362.000  0,45% 

Sesc Sinop  R$         316.858  0,40% 

TOTAL  R$    79.676.618  100,00% 

Fonte: SGE 
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11.2. COMPOSICÃO DA RECEITA 

11.2.1. RECURSOS FINANCEIROS 

Os Recursos Financeiros para o ano de 2019 estão previstos em R$ 74.911.099 (setenta e quatro milhões 

novecentos e onze mil e noventa e nove reais). Para o estabelecimento do equilíbrio orçamentário será 

mobilizado R$ 4.765.519 (quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais) 

dos saldos de exercícios anteriores. 

11.2.2. FONTES DE FINANCIAMENTO  

Fontes que financiarão o Orçamento Programa 2019: 

Quadro 49 – Fontes de Financiamento 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  TOTAL (R$)  % 

6.1 Receitas Correntes 74.793.099    

6.1.1 Receitas de Contribuições Sociais 50.615.018  63,53% 

6.1.1.1 Contribuição para o Sesc 50.615.018    

6.1.2 Receitas de Prestação de Serviços 11.670.250  14,65% 

6.1.2.1 Serviços Educacionais 2.995.978    

6.1.2.2 Serviços de Saúde 6.128.576    

6.1.2.3 Serviços Culturais 106.704    

6.1.2.4 Serviços de Lazer 2.416.402    

6.1.2.5 Outros Serviços 22.590    

6.1.3 Receitas de Outros Serviços 1.248.715  1,57% 

6.1.3.1 Receitas de Outros Serviços 1.248.715    

6.1.4 Receitas Financeiras 8.003.800  10,05% 

6.1.4.1 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 8.000.000    

6.1.4.9 Outras Receitas Financeiras 3.800    

6.1.5 Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos - Contribuições 3.237.316  4,06% 

6.1.5.1 Subvenções Ordinárias 3.237.316    

6.1.9 Outras Receitas Correntes 18.000  0,02% 

6.1.9.1 Outras Receitas Correntes 18.000    

6.2 Receitas de Capital 118.000    

6.2.9 Outras Receitas de Capital 118.000  0,15% 

6.2.9.1 Outras Receitas de Capital 118.000    

  TOTAL RECEITA 74.911.099    

  Mobilização de Recursos Financeiros 4.765.519  5,98% 

  TOTAL GERAL 79.676.618  100,00% 

Fonte: SGE 

11.2.3. DEFINIÇÕES 

6.1. RECEITAS CORRENTES 

6.1.1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

6.1.1.1 – CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 
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Provenientes da estimativa da Receita Compulsória, referente 1,5% da Folha de Pagamentos das 

empresas enquadradas no âmbito Confederação Nacional do Comércio – CNC para o exercício de 

2019, de acordo com a Correspondência do Departamento Nacional nº 1899 de 30/05/2018. A 

Receita Compulsória representa 63,53% da fonte de recursos para o Orçamento Programa 2019. 

6.1.2 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Constituídas pelas taxas cobradas do cliente do Sesc-MT que participa das diversas atividades nas 

Unidades da Capital e interior, o que representa 14,65% da fonte de recursos. 

6.1.3 RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS 

Refere-se às receitas provenientes de serviços não vinculados às Atividades, o que representa 

1,57% das fontes de recursos. 

6.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS 

6.1.4.1  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Esta conta refere-se aos acréscimos monetários auferidos de aplicações financeiras. Este montante 

refere-se a 10,05% da fonte de recursos. 

6.1.5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS – CONTRIBUIÇÕES 

6.1.5.1  SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 

Subvenções Ordinárias, transferidas pelo Departamento Nacional, de acordo com o regulamento do 

Sesc (Art. 32, parágrafo 2º, letra a). Informada pela Correspondência do Departamento Nacional nº 

1899 de 30/05/2018, o que representa 4,06% do total de fontes de recursos. 

6.1.9  OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

Este elemento se destina aos demais recebimentos não classificados nos itens precedentes. 

6.2. RECEITAS DE CAPITAL 

6.2.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

Trata-se da conta destinada a alienação de bens do ativo. 

11.2.4. COMPOSIÇÃO DA RECEITA POR UNIDADE OPERACIONAL 

Quadro 50 - Receita por Unidade Operacional 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  VALOR  % 

Diretoria Regional  R$           18.000  0,02% 

Apoio Administrativo  R$         118.000  0,16% 

Diretoria de Estratégia e Finanças  R$    61.852.334  82,57% 

Sesc Arsenal  R$      1.914.514  2,56% 

Sesc Balneário  R$         760.491  1,02% 

Sesc Casa do Artesão  R$      1.383.442  1,85% 

Sesc Escola  R$      1.812.274  2,42% 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  VALOR  % 

Sesc Porto  R$      1.813.806  2,42% 

Sesc Galdino  R$         163.250  0,22% 

Sesc Rondonópolis  R$      2.175.251  2,90% 

Sesc Ler Alta Floresta  R$             3.600  0,00% 

Sesc Ler Cáceres  R$           51.080  0,07% 

Sesc Ler Poxoréu  R$           18.080  0,02% 

Sesc Mangaba  R$      1.800.000  2,40% 

Sesc Juscimeira  R$      1.026.977  1,37% 

TOTAL  R$    74.911.099  100,00% 

Fonte: SGE. 

11.3. DESPESAS E RECEITAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE E MODALIDADE 

Quadro 51 – Despesas e Receitas do Programa Educação 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  RECEITAS (R$)   DESPESAS (R$)  

1 Educação                        2.999.778                             9.537.852  

1.1.0 Educação Infantil                           774.996                                595.881  

1.2.0 Ensino Fundamental                        2.218.718                             2.304.469  

1.4.0 Educação de Jovens e Adultos                                     -                                  377.924  

1.5 Educação Complementar                                     -                                  257.306  

1.5.1 Acompanhamento Pedagógico                                     -                                  257.306  

1.6.0 Curso de Valorização Social                               6.064                                282.012  

1.7 Educação em Ciências e Humanidades                                     -                                    44.000  

1.7.4 Produção e Difusão Multimídia de Saberes                                     -                                    44.000  

1.901.0 Comunicação Institucional                                     -                                    87.082  

1.902.0 Infraestrutura, Operações e Serviços                                     -                               3.648.596  

1.905.0 Direção, Coordenação e Supervisão                                     -                               1.272.598  

1.908.0 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                                     -                                  157.563  

1.909.0 Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas                                     -                                  510.421  

Fonte: SGE 

 

 

Quadro 52 – Despesas e Receitas do Programa Saúde 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  RECEITAS (R$)   DESPESAS (R$)  

2 Saúde                        6.128.576                           18.440.330  

2.1.0 Nutrição                        5.678.423                           10.939.747  

2.2.0 Saúde Bucal                           450.153                             1.529.776  

2.3.0 Educação em Saúde                                     -                                  470.443  

2.4 Cuidado Terapêutico                                     -                                  286.580  

2.4.1 Atenção em Enfermagem                                     -                                  198.620  

2.4.2 Atenção médica                                     -                                    87.960  

1.901.0 Comunicação Institucional                                     -                                    87.602  

1.902.0 Infraestrutura, Operações e Serviços                                     -                               3.562.609  

1.905.0 Direção, Coordenação e Supervisão                                     -                               1.227.507  

1.908.0 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                                     -                                  153.007  

1.909.0 Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas                                     -                                  183.059  

Fonte: SGE 
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Quadro 53 – Despesas e Receitas do Programa Cultura 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  RECEITAS (R$)   DESPESAS (R$)  

3 Cultura                        1.340.404                           12.670.315  

3.1 Artes Cênicas                             30.855                             1.754.123  

3.1.1 Circo                                     -                                  184.728  

3.1.2 Dança                               8.170                                545.443  

3.1.3 Teatro                             22.685                             1.023.952  

3.2.0 Artes Visuais                             72.445                             1.132.428  

3.3.0 Música                               3.404                             1.006.320  

3.4.0 Literatura                                     -                                  555.097  

3.5.0 Audiovisual                                     -                                  418.930  

3.6.0 Biblioteca                                     -                                  669.246  

1.901.0 Comunicação Institucional                                     -                                    86.032  

1.902.0 Infraestrutura, Operações e Serviços                        1.233.700                             4.703.022  

1.905.0 Direção, Coordenação e Supervisão                                     -                                  491.838  

1.908.0 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                                     -                                    69.159  

1.909.0 Implantação, Ampliação E Modernização De Unidades Físicas                                     -                               1.784.120  

Fonte: SGE 

 

Quadro 54 – Despesas e Receitas do Programa Lazer 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  RECEITAS (R$)   DESPESAS (R$)  

4 Lazer                        2.431.417                           15.693.406  

4.1 Desenvolvimento Físico-Esportivo                        1.913.530                             3.825.877  

4.1.1 Avaliação Físico-Funcional                               6.497                                    2.184  

4.1.2 Eventos Físico-Esportivos                               6.992                                427.239  

4.1.3 Exercícios Físicos Sistemáticos                        1.473.915                             1.749.584  

4.1.4 Formação Esportiva                           426.126                             1.646.870  

4.2.0 Recreação                           302.789                             1.830.487  

4.3 Turismo Social                           200.083                                  30.912  

4.3.2 Turismo Receptivo                           200.083                                  30.912  

1.901.0 Comunicação Institucional                                     -                                    87.942  

1.902.0 Infraestrutura, Operações e Serviços                             15.015                             6.357.743  

1.905.0 Direção, Coordenação e Supervisão                                     -                                  329.102  

1.908.0 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                                     -                                  131.449  

1.909.0 Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas                                     -                               3.099.894  

Fonte: SGE 

 

Quadro 55 – Despesas do Programa Assistência 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  RECEITAS (R$)   DESPESAS (R$)  

5 Assistência                                     -                               2.453.957  

5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social                                     -                               1.800.724  

5.2.2 Desenvolvimento de Capacidades                                     -                                    71.746  

5.2.3 Redes                                     -                               1.728.978  

5.3.0 Trabalho Social Com Grupos                                     -                                  172.858  

1.901.0 Comunicação Institucional                                     -                                    90.692  

1.902.0 Infraestrutura, Operações e Serviços                                     -                                  165.801  

1.905.0 Direção, Coordenação e Supervisão                                     -                                  136.932  

1.908.0 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                                     -                                    26.045  

1.909.0 Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas                                     -                                    60.905  

Fonte: SGE 
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Quadro 56 – Despesas e Receitas do Programa Administração 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  RECEITAS (R$)   DESPESAS (R$)  

6 Administração                      62.010.924                           20.880.758  

6.1.0 Deliberação                                     -                                    73.500  

6.2.0 Administração De Pessoal                                     -                               2.671.228  

6.3.0 Logística e Patrimônio                                     -                               1.371.281  

6.4.0 Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação                                     -                                  794.797  

6.5.0 Programação e Avaliação                                     -                                  381.477  

6.7.0 Serviços Financeiros                      61.852.334                             2.379.463  

6.8.0 Controladoria, Auditoria e Fiscalização                                     -                                  540.709  

6.9.0 Relacionamento com Clientes                             22.590                                820.593  

6.10.0 Serviços Jurídicos                                     -                                  840.199  

1.901.0 Comunicação Institucional                                     -                                  779.454  

1.902.0 Infraestrutura, Operações e Serviços                             18.000                             3.526.992  

1.905.0 Direção, Coordenação e Supervisão                                     -                               1.826.091  

1.906.0 Cooperação Financeira                                     -                               1.488.082  

1.908.0 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas                                     -                                  265.474  

1.909.0 Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas                           118.000                             3.121.418  

Fonte: SGE 
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13. ORGANOGRAMA 
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FORTALECER!


