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TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 1º. Nos termos do artigo 1º do Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro 
de 1946 o Serviço Social do Comércio (Sesc) foi criado pela Confederação 
Nacional do Comércio. Mais adiante dispõe o Art. 4º que o Sesc é uma 
instituição de direito privado nos termos da lei civil com sede e foro jurídico 
na Capital da República, cabendo sua organização e direção a Confederação 
Nacional do Comércio, que inscreverá este regulamento e quaisquer outras 
alterações posteriores, previstas no art. 50, no Registro Público competente, 
onde seu ato constitutivo está registrado sob nº 2.716 - Cartório Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas.
Art. 2º. A Administração Regional do Sesc no Estado de Alagoas, inscrito no 
CNPJ sob o nº 04.342.459/0001-24, com sede na Rua Pedro Paulino, 40, Poço, 
Maceió, jurisdição em todo o Estado de Alagoas, rege-se por este Regimento 
Interno no que tange a estrutura organizacional e suas competências. 
A Administração Regional é composta pelo Conselho Regional, órgão 
deliberativo e Direção Regional, órgão executivo.

CAPÍTULO II
DO PATRIMÔNIO E DO REGIME FINANCEIRO

Art. 3º. Constituem patrimônio do Sesc os bens móveis e imóveis incorporados 
e adquiridos.
Art. 4º. Conforme dispõe o Art. 6º do Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro 
de 1946, as despesas do Sesc serão custeadas por uma contribuição 
mensal dos estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades 
sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio e dos demais 
empregadores que possuam empregados segurados no Instituto Nacional de 
Previdência Social, nos termos da lei.
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TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SESC

CAPÍTULO I
DE SUA COMPOSIÇÃO NACIONAL E ABRANGÊNCIA

Art. 5º. Dispõe o art. 12 do Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, que 
ao Sesc compreende:

I - Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se 
compõe de:

a. Conselho Nacional (CN) - órgão deliberativo;
b. Departamento Nacional (DN) - órgão executivo;
c. Conselho Fiscal (CF) - órgão de fiscalização financeira.

II - Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases territoriais 
correspondentes e que se compõem de:

a. Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo;
b. Departamento Regional (DR) - órgão executivo.

§1º. O Conselho Nacional é um órgão deliberativo, presidido pelo Presidente 
da Confederação Nacional do Comércio.

§2º. O Departamento Nacional é o órgão que exerce a coordenação geral das 
políticas nacionais e assessora os Departamentos Regionais.

§3º. O Conselho Fiscal fiscaliza a execução orçamentária da Administração 
Nacional e das Administrações Regionais.
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TÍTULO III
DOS OBJETIVOS E FINS SOCIAIS DO SESC

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADE

Art. 6º.  Tendo como base o artigo 1º o Sesc tem como finalidade in verbis:

§1º. O Serviço Social do Comércio (Sesc), criado pela Confederação Nacional 
do Comércio, nos termos do Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, 
tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para 
o bem estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas 
famílias e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, 
através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do país, 
exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa 
sociedade democrática, devendo, na execução de seus objetivos considerar, 
especialmente:

a. assistência em relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, 
vestuário, saúde, educação e transporte);

b. defesa do salário real dos comerciários;
c. pesquisas socioeconômicas e realizações educativas e culturais, visando 

à valorização do homem e aos incentivos à atividade produtora.
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TÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS E SUAS ATRIBUIÇÕES

 
Art. 7º. A composição e a competência do Conselho Regional estão definidas 
nos termos do Parágrafo Único, Art. 21; nos itens “I” a “IX” e Parágrafo Único 
do Art. 22; Alíneas “a” a “v” e §§ 1º ao 5º do Art. 25, do Regulamento do Sesc.

§ 1º. A Presidência do Conselho Regional é exercida pelo Presidente da 
Federação do Comércio, conforme art. 23-A, do Regulamento do Sesc, 
aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967.

Art. 8º. As atribuições da Presidência do Conselho Regional são aquelas 
previstas no Regulamento do Sesc, art. 28, item II, aprovado por Decreto -Lei 
9.853 de 13 de setembro de 1946. 
Art. 9º. A competência do Departamento Regional está definida no art. 26 do 
Regulamento do Sesc, e o cumprimento das ações nele estabelecido será de 
responsabilidade da Direção Regional.
Art. 10º. O Diretor Regional será nomeado pelo Presidente do Conselho 
Regional, conforme os termos dos §§.1º e 2º do Art. 27, do Regulamento do 
Sesc, à direção da Administração Regional.

§ 1º. A Direção Regional, nos seus impedimentos eventuais, terá substituto 
por ela indicado e designado pela Presidência do Conselho Regional, devendo 
o substituto possuir os mesmos atributos referidos no art. 27 do Regulamento 
do Sesc.

Art. 11º. São cargos de confiança da Presidência, a quem compete, com 
exclusividade, a escolha de seu ocupante, pertencente ou não ao quadro 
funcional, os Diretores, Assessores e Gerentes os quais serão substituídos, em 
suas faltas e impedimentos, por substitutos legais indicados pelo Presidente 
ou pelo Diretor Regional.
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Art. 12º. A estrutura organizacional da Administração Regional é constituída 
de:

I – Conselho Regional
a. Presidência

II – Direção Regional que é composta de:
a. Assessoria de Comunicação e Marketing;
b. Assessoria de Planejamento;
c. Controladoria;
d. Coordenação de Contratos e Licitação; 
e. Gerência de Tecnologia e Informação;
f. Secretaria Geral;
g. Diretoria Financeira;
h. Diretoria de Administração e Serviços;
i. Diretoria de Programas Sociais;
j. Gerências de Unidades Operacionais.
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TÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

CAPÍTULO I
DA DIREÇÃO REGIONAL

Art. 13º. À Direção Regional compete às atribuições explícitas e implícitas, 
definidas no Regulamento do Sesc, coordenando e acompanhando as ações 
da Administração Regional.
Art. 14º. A Direção Regional (DR) é composta por órgãos que exercerão suas 
atividades em estreita articulação, visando o exato e perfeito cumprimento do 
Programa de Trabalho da Administração Regional e tem sob sua composição 
e subordinação direta os órgãos abaixo descritos: 

a. Assessoria de Comunicação e Marketing;
b. Assessoria de Planejamento;
c. Controladoria;
d. Coordenação de Contratos e Licitação; 
e. Gerência de Tecnologia e Informação;
f. Secretaria Geral;
g. Diretoria Financeira;
h. Diretoria de Administração e Serviços;
i. Diretoria de Programas Sociais. 

CAPÍTULO II
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

 
Art. 15º.  À Assessoria de Comunicação e Marketing (ASCOM) compete: 
coordenar e executar ações na sua área de competência, tendo em vista 
objetivos, metas e prioridades do Departamento Regional com as seguintes 
atribuições:

a. manter relações estratégicas com os diferentes segmentos da sociedade 
com os quais o Sesc se articula  órgãos públicos, empresas, organizações 
sociais, imprensa etc., a fim de estabelecer futuras parcerias ou outras 
atividades de cooperação mútua;



Sesc Alagoas | 15

b. administrar e atualizar a promoção institucional;
c. planejar, coordenar e executar as ações referentes a eventos (quando 

demandados pelas áreas), cerimoniais corporativos e institucionais 
internos e externos, bem como as promoções institucionais;

d. articular e executar a cobertura jornalística dos eventos, bem como 
providenciar a sua divulgação nos meios de comunicação;

e. coordenar e executar ações de comunicação interna e externa;
f. coordenar a articulação entre Administração Regional  e Unidades 

Operacionais para o estabelecimento de diretrizes, normas e 
procedimentos de comunicação institucional e de relacionamento com 
o cliente;

g. executar as atividades de divulgação institucional a partir da coleta de 
dados, passando pela elaboração até sua distribuição junto aos meios 
de divulgação e posterior acompanhamento;

h. executar a produção de recursos editoriais e audiovisuais da Instituição. 
Quando os recursos humanos e de equipamento permitirem;

i. atualizar, propor mudanças e aperfeiçoar o site da Instituição;
j. estudar, analisar, propor e acompanhar a execução de projetos de 

sinalização,  programação visual de documentos, elaborar design e 
outros;

k. acompanhar a execução de serviços gráficos em geral, de  encadernação, 
confecção de blocos, pastas para  documentos,  restaurações  de livros 
e brochuras, impressão off-set, impressos técnicos e administrativos; 

l. apresentar propostas de produção de materiais promocionais 
corporativos de divulgação, serviços, produtos, eventos e outros;

m. produzir e manter arquivos de imagens, vídeos e fotos institucionais 
(na biblioteca o arquivamento, catalagoção, organização), além das 
imagens e textos divulgados pelos meios de comunicação na forma 
impressa, eletrônica ou televisiva;

n. acompanhar e pesquisar as publicações técnicas de interesse da 
instituição bem como o clipping eletrônico divulgado pela Administração 
Regional, por meios de comunicação diversos;

o. engajar-se nas comunidades, por meio dos seus órgãos de classe, 
associações e conselhos consultivos, objetivando promover a imagem 
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institucional nas parcerias, patrocínios e apoio de outras organizações, 
reforçando a visibilidade das ações do Sesc;

p. atender às Unidades Operacionais, auxiliando-as, por meio da execução 
e estratégias de marketing, criadas com o objetivo de aproximá-las do 
seu público prioritário, promovendo a fidelização do cliente, o incentivo 
às vendas, entre outros fatores;

q. elaborar discursos para a Administração Regional sempre que 
necessário;

r. elaborar plano de prevenção e gestão de crise, ou seja, identificar 
com as áreas os possíveis riscos que possam envolver a imagem da 
instituição e traçar estratégias para evitar. Caso não seja possível evitar 
a crise, a comunicação juntamente com as áreas pertinentes, deve atuar 
no gerenciamento da mesma;

s. criar peças de divulgação e promoção institucional solicitadas pelas 
áreas.

Paragrafo único. Compõe a Assessoria de Comunicação e Marketing:  
                     
I - A Ouvidoria, que tem por finalidade:

a. receber e reduzir a termo as reclamações, denúncias, reivindicações, 
sugestões, elogios, agradecimentos e demais manifestações 
relacionadas à missão, à finalidade, aos objetivos, aos serviços, ao 
atendimento e às atribuições da Administração Regional, providenciando 
o encaminhamento aos diversos órgãos, às unidades e aos setores da 
instituição;

b. preparar e encaminhar aos reclamantes respostas quanto às 
providências adotadas, buscando apurar as respectivas reclamações, 
denúncias ou críticas;

c. propor e acompanhar a adoção de medidas para a correção e prevenção 
de falhas e omissões dos responsáveis, no âmbito da Administração 
Regional;

d. contribuir para a divulgação das formas de participação dos beneficiários 
e da comunidade em geral, no acompanhamento e na fiscalização das 
ações da Administração Regional; 
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e. recomendar a controladoria a anulação ou a correção de atos praticados 
em desconformidade com a legislação ou com as normas institucionais;

f. sugerir a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom 
funcionamento da instituição;

g. propor metodologias que facilitem a captação e coleta, junto à clientela, 
de  sugestões, manifestações sobre o atendimento e qualidade dos 
serviços prestados pela Administração Regional;

h. elaborar, mensalmente, relatório de atividades, mediante gráficos e 
estatísticas, sobre as intervenções ocorridas, as atividades, unidades e 
demais envolvidos e as soluções adotadas, encaminhando as questões 
e sugestões recebidas à Assessoria de Comunicação; 

i. articular com os responsáveis pelas áreas envolvidas/competentes 
a adoção de medidas corretivas e acompanhar a sua implementação e 
desdobramentos;

j. acompanhar as ações de relacionamento com o cliente, da Central de 
Atendimento Telefônico (0800);

k. desempenhar quaisquer outras atribuições que, pela natureza, 
possam ser incluídas em sua esfera de competência.

CAPÍTULO III
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Art. 16º. À Assessoria de Planejamento (ASPLAN) compete: planejar, 
coordenar e acompanhar a execução das políticas de Planejamento, 
Orçamento, Estatística e Relacionamento com Clientes, bem como promover 
e/ou realizar estudos e análises prospectivas de cenários, identificando 
impactos e repercussões nas atividades da Administração Regional, 
observando os seguintes procedimentos:

a. elaborar e coordenar as diretrizes e metodologias aplicadas à formulação 
do planejamento seu desdobramento, nos níveis estratégico, tático e 
operacional visando o alcance da missão institucional;

b. elaborar e coordenar o processo de construção do Programa de Trabalho e 
do Relatório Anual de Gestão (RAG) da Administração Regional, submetendo-
os para apreciação e posterior envio ao Departamento Nacional;
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c. coordenar a elaboração do Orçamento-Programa e suas retificações da 
Administração Regional, bem como acompanhar e avaliar a execução;

d. acompanhar física e financeiramente planos, programas e projetos, 
bem como avaliá-los quanto à sua eficácia e efetividade, com vistas a 
subsidiar o processo de alocação de recursos, a política de gastos e a 
coordenação das ações;

e. implementar, coordenar e monitorar metodologias de gestão vinculadas 
ao planejamento e acompanhamento do desempenho das Unidades 
Operacionais e da Administração Regional;

f. desenvolver, avaliar, realizar análises e estudos socioeconômicos 
que apontem tendências de demandas relevantes à atuação dessa 
instituição, em apoio aos Diretores, Gerentes e Coordenadores;

g. coordenar e elaborar estudos e pesquisas sobre tendências, 
expectativas e satisfação dos trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo, com vistas à fundamentação e ao aperfeiçoamento 
das diretrizes e metas da Administração Regional;

h. propor medidas que defendam os interesses da instituição, 
acompanhando as tendências políticas, econômicas e sociais;

i. demandar, interpretar pesquisas mercadológicas, verificar indicadores 
para análise de tendências, expectativas e satisfação dos clientes, 
visando o desenvolvimento de novos produtos/serviços; 

j. elaborar o plano de aplicação do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG), bem como coordenar e avaliar o resultado; 

k. gerenciar o controle das disponibilidades orçamentárias e financeiras, 
otimizando o uso dos recursos financeiros a curto, médio e longo prazo;

l. analisar, coordenar e acompanhar instrumentos e mecanismos 
que assegurem a eficiência, a aplicabilidade dos procedimentos e a 
racionalização dos custos em ação articulada com as demais áreas da 
Administração Regional;

m. acompanhar a execução do Orçamento-Programa, promovendo ajustes 
e remanejamentos de dotação, quando necessário;

n. efetuar o controle orçamentário, distribuindo as verbas internamente, 
devendo - ainda - informar ao Departamento Nacional os custos das 
atividades para composição do orçamento e retificativo;
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o. coordenar e desenvolver pesquisas socioeconômicas;
p. acompanhar o contínuo crescimento da população trabalhadora do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, registrando 
tendências e promovendo estudos nas diversas regiões do Estado;

q. interagir com órgãos de planejamento de outros Regionais, Centros 
de Pesquisas, Sindicatos e Instituições representativas da sociedade em 
geral;

r. estudar e analisar viabilidade de projetos inovadores para produtos/
serviços, aperfeiçoamento de procedimentos operacionais, bem como 
sua execução, acompanhando o controle e avaliação em parceria com 
equipes técnicas, alinhado às Diretrizes Gerais de Ação do Sesc;

s. propor políticas de preços e tarifas dos produtos e serviços e sua 
atualização anual;

t. promover o cumprimento das Orientações Técnicas emanadas do 
Departamento Nacional - em sua área de atuação - assegurando a 
unidade e a coesão da Administração Regional;

u. realizar outras atividades correlatas às responsabilidades inerentes 
ao cumprimento da missão.

§ 1º. Está subordinado à Assessoria de Planejamento (ASPLAN):

I - A Central de Relacionamento com Clientes (CRC), comporta uma   
      Coordenação, à qual compete:

a. acompanhar o cadastro da clientela para identificação do beneficiário 
ou usuário, com a finalidade de habilitá-lo para usufruir os produtos e 
serviços prestados pelo Sesc;

b. acompanhar as etapas de venda de produtos e serviços, inscrição, 
organização e divulgação de atividades/eventos promovidos pelas 
Unidades Operacionais;

c. acompanhar e supervisionar as Unidades Operacionais nos serviços 
de matrículas e atendimento ao público;

d. acompanhar a atualização dos cadastros das empresas comerciais;
e. verificar e definir procedimentos para serem adotados no atendimento 



20 | Regimento Interno

ao público beneficiário do Sesc Alagoas sugerindo à chefia imediata 
estratégias para melhoria de qualidade no atendimento;

f. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 2º. Compõem a Assessoria de Planejamento, a Estatística e o Orçamento. 

I - À Estatística compete:
a. elaborar a estatística prognóstica e diagnóstica das atividades e 

ações da Administração Regional, objetivando contribuir para a 
tomada de decisão e para o planejamento, inclusive do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade;

b. analisar as diversas variáveis estatísticas, sua consistência, 
compatibilidade e adequação de registros;

c. acompanhar e avaliar os registros estatísticos coletados, utilizando-
os no auxílio da compreensão das normas em vigor, garantindo, assim, 
a análise e alinhamento das informações;

d. elaborar análises temporais e projeções de ocorrências possíveis, 
envolvendo variáveis determinantes da produção, apresentando metas 
que subsidiem a elaboração do Orçamento-Programa e outros estudos;

e. contabilizar a produção social da Administração Regional;
f. receber as autodeclarações dos Projetos PCG, digitalizá-las e mantê-

las arquivadas para fins de comprovações junto às possíveis auditorias;
g. alimentar dados de somatório das variáveis e de acompanhamento 

mensal da produção social do PCG; 
h. alimentar dados de características socioeconômicas dos clientes PCG 

em relatório específico, bem como contactá-los na ausência desses dados;
i. acompanhar lançamentos de dados da produção social em conjunto 

com os analistas das áreas finalísticas para comparação com as 
frequências recebidas a fins de comprovação;

j. encaminhar editais dos projetos do PCG, enviados pelas áreas 
finalísticas, para apreciação da Assessoria Jurídica; 

k. acompanhar e avaliar as autodeclarações e anexos, conforme editais 
dos projetos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG);
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l. providenciar relatórios da execução física e financeira e encaminhá-
los ao Orçamento; 

m. realizar a prestação de contas dos beneficiários da gratuidade dos 
projetos do Departamento Nacional;

n. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional. 

II - Ao Orçamento compete: 
a. participar da elaboração do Orçamento - Programa relativo às definições 

de estimativa de Receitas e Despesas da Administração Regional;
b. participar do processo de elaboração da Prestação de Contas Anual da 

Administração Regional;
c. acompanhar, controlar e avaliar a Execução Orçamentária das receitas 

e despesas, propondo processo de abertura de créditos adicionais ao 
Orçamento-Programa, como reforço às dotações insuficientes, quando 
necessário;

d. executar os remanejamentos de recursos das dotações orçamentárias, 
quando do retificativo e encerramento do exercício financeiro;

e. proceder à compatibilidade financeira dos projetos e atividades com 
os recursos orçamentários;

f. acompanhar e avaliar, sistematicamente, a execução e os resultados   
dos Planos e Programas de Trabalho;

g. definir e avaliar indicadores qualitativos e quantitativos do 
desempenho da Administração Regional que permitam mensurar, 
projetar e corrigir resultados obtidos;

h. desenvolver técnicas, instrumentos e mecanismos que assegurem a 
eficiência dos procedimentos e a racionalização de custos, articulando-
se com as demais áreas;

i. desenvolver, avaliar e realizar estudos prévios de custos para 
novas atividades e unidades, em conjunto com as demais áreas da 
Administração Regional;

j. elaborar e acompanhar as propostas de habilitação de repasse do 
Fundo de Sustentação de Atividades Prioritárias – FUNPRI;
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k. analisar e elaborar propostas de taxas de serviços das Unidades 
Operacionais juntamente com suas respectivas gerências;

l. analisar, acompanhar e apropriar os custos reais dos serviços e 
produtos, discriminadamente, através de critérios técnicos específicos, 
comparando-os com   as estimativas efetivadas no sentido de subsidiar 
estudos de estabelecimentos de novos preços;

m. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

CAPÍTULO IV
DA CONTROLADORIA

Art. 17º. À Controladoria compete: assessorar a Direção Regional em caráter 
sugestivo, preventivo, opinativo e corretivo nas questões administrativas, com 
as seguintes atribuições:

a. assessorar a Direção Regional no cumprimento dos objetivos 
institucionais, avaliando os níveis de segurança e da qualidade dos 
controles administrativos, técnicos e financeiros bem como de 
processos relacionados a gestão institucional;

b. fiscalizar as áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional, nas áreas meio e fim, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade dos atos administrativos; 

c. garantir a padronização dos procedimentos de controles e a “memória” 
da instituição, independente da manutenção ou troca dos funcionários 
que o operacionaliza, bem como dos gestores aos quais as informações 
são prestadas;

d. coordenar a interlocução com o Conselho Fiscal e os órgãos de controle 
externos acerca de temas relativos à Administração Regional;

e. preservar e defender os interesses da Administração Regional contra 
a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios, erros, ilegalidade ou 
irregularidade, cometidos por gestores e funcionários em geral, dando 
ciência imediata à Direção Regional;

f. avaliar a eficiência dos sistemas de controles internos;
g. propor a normatização, padronização e melhorias visando mitigar os 
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riscos apontados nos levantamentos e processos internos;
h. examinar, acompanhar e validar o processo de Prestação de Contas 

anual da Administração Regional, garantindo a conformidade dos 
conteúdos apresentados pelas áreas em relação ao modelo estabelecido 
pelo Tribunal de Contas da União;

i. analisar processos administrativos, técnicos e operacionais, 
verificando procedimentos e a observância de normas;

j. propor a adoção de normas administrativo-financeiras e acompanhar 
os resultados, a fim de aprimorar a gestão institucional e a confiabilidade 
dos procedimentos;

k. acompanhar a realização de auditorias externas e implementar 
auditorias internas preventivas e corretivas, bem como avaliar os seus 
resultados;

l. efetuar, se necessário, auditoria nos processos da gestão de qualidade 
em atividades a serem indicadas pela Administração Regional;

m. propor e submeter à Direção Regional respostas aos questionamentos 
de auditorias externas e internas;

n. manifestar previamente sobre editais e contratos, quando solicitado, 
bem como acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços, e 
subsidiar na contestação de recursos;

o. examinar os processos licitatórios verificando sua conformação, a 
legalidade dos procedimentos, as atas de julgamento e os contratos 
celebrados;

p. apresentar sugestões quanto à correção de erros ou a enganos 
materiais de quaisquer atos;

q. avaliar a observância e prestar suporte às Unidades Operacionais 
visando que as ações e processos estejam em conformidade com as 
diretrizes institucionais;

r. manter sob sua guarda e total sigilo as informações obtidas no 
exercício de suas funções;

s. desempenhar quaisquer outras atribuições que, pela natureza, 
possam ser incluídas em sua esfera de competência.
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CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Art. 18º. À Coordenação de Contratos e Licitação (CCL), compete:
a. elaborar os contratos, convênios, termos de cooperação técnica e 

outros similares;
b. realizar a gestão dos documentos constantes na alínea “a” naquilo que 

for de sua competência;
c. planejar as licitações definindo o objeto a ser licitado, o tipo e a 

modalidade de licitação, elaborando atos pertinentes ao procedimento 
licitatório, tais como: atas, despachos, ofícios, cartas e outros necessários 
à realização das compras ou à contratação de serviços, submetendo-os 
à análise da Assessoria Jurídica da Administração Regional;

d. coordenar as fases públicas da licitação (convocatória, habilitatória, 
classificatória e homologatória). A documentação comprobatória dos 
processos licitatórios deverá revestir-se de características de integral 
legitimidade em relação às prescrições de ordem Legal, Fiscal e 
Administrativa;

e. conduzir os procedimentos recursais no que se refere à formalização 
dos processos de impugnações, recursos administrativos ou judiciais;

f. participar da elaboração de normas disciplinadoras de sua 
organização, baseadas nas atribuições fixadas neste Regimento e nas 
disposições legais regidas pela Administração Regional;

g. acompanhar os processos aprovados pela Comissão Permanente de 
Licitação;

h. Realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

CAPÍTULO VI
DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Art. 19º. A Gerência de Tecnologia e Informação (GTI) está diretamente 
ligada e subordinada à Direção Regional e tem como objetivo prover os 



Sesc Alagoas | 25

serviços de tecnologia da informação e comunicação que apoiem o Sesc/
AL no desenvolvimento das atividades, de acordo com as diretrizes do 
Departamento Nacional e planos específicos para a área de Tecnologia da 
Informação.

Parágrafo único. Compõe a GTI os Serviços de Infraestrutura e Análise de 
Sistemas (Sistemas de Informação), responsáveis pela gestão/manutenção 
(da rede de dados e ativos) dos recursos tecnológicos da Administração 
Regional, além dos sistemas do Regional a quem compete:

a. administrar a Gerência de TI e assessorar a Direção Regional nas 
questões relativas à Tecnologia da Informação;

b. promover a eficiência e a estruturação da Governança de TI, definindo 
políticas, estratégias e planos alinhados ao planejamento estratégico 
institucional; 

c. realizar a gestão dos serviços de TI, administrando e mantendo 
atualizados a infraestrutura, as redes de comunicação de dados e voz, 
os ambientes computacionais, sistemas, equipamentos, softwares e 
demais itens relacionados à Tecnologia da Informação; 

d. elaborar o planejamento anual e a proposta orçamentária, incluindo 
investimentos em tecnologias e encaminhar à Direção Regional;

e. concentrar as atividades administrativas da GTI, no âmbito de toda a 
estrutura organizacional;

f. adequar a força de trabalho por meio da redistribuição de atividades 
entre os componentes da equipe;

g. gerir, planejar, acompanhar, avaliar e organizar as atividades 
relacionadas à Tecnologia da Informação em todas as Unidades 
Operacionais e Móveis do Sesc/AL;

h. propor à Direção Regional as providências necessárias para a 
organização e funcionamento dos atuais e novos setores da instituição 
no âmbito da tecnologia da informação;

i. auditar as atividades referentes ao controle patrimonial dos 
equipamentos de tecnologia da informação;

j. gerir os contratos e convênios de tecnologia da informação;
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k. elaborar projetos para adequar tecnologicamente as novas unidades 
e setores criados no Regional;

l. acompanhar a evolução dos indicadores de gestão dos serviços de 
tecnologia da informação;

m. gerir, definir e controlar as atividades referentes ao atendimento a 
usuários;

n. propor o uso de novas tecnologias (hardware, softwares, metodologias, 
etc.) que promovam melhorias nos processos da Administração 
Regional;

o. gerir o catálogo de serviços de TI oferecidos pela GTI;
p. apoiar no âmbito tecnológico as aquisições de bens para áreas 

Educacional e Corporativa do Sesc/AL;
q. estabelecer prioridades que devam ser observadas na elaboração de 

programas e projetos na área de tecnologia;
r. analisar e opinar sobre propostas de projetos, contratos, convênios, 

ajustes e outros instrumentos desta natureza, afetos à área de 
Tecnologia;

s. promover a articulação da Gerência de TI com as demais Unidades 
do Regional;

t. consolidar relatórios gerenciais;
u. prever, solicitar e gerir os recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários à operacionalização dos programas/projetos desenvolvidos 
pela Gerência de TI;

v. participar ativamente e/ou sugerir comissões para solucionar 
problemas pontuais da Administração Regional;

w. elaborar relatório mensal e anual das atividades do setor;
x. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às normas e 

rotinas de trabalho; 
y. desempenhar outras atribuições que, pela sua natureza, possam 

incluir-se em sua esfera de competência.

I - Ao Serviço de Infraestrutura de TI, compete:
a. realizar manutenção de rede Windows e Linux;
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b. responder pela elaboração e execução de projetos VoIP com QOS e 
integração com PABX e/ou acompanhar a empresa prestadora de 
serviços;

c. gerenciar e configurar Firewalls UTM ou outro que vier a ser usado, 
desde que capacitado para tal;

d. responder pelo gerenciamento de servidores Windows 2012 ou superior 
(AD, DNS, FTP, GPO, File Server, DHCP, DNS, WSUS, etc);

e. atuar com o gerenciamento de servidores Linux, programas de antivírus 
e especificação de procedimentos;

f. prevenir invasões físicas e lógicas;
g. gerenciar o sistema de detecção de intrusão (Intrusion Detection 

Systems - IDS) e sistemas de prevenção de intrusão (Intrusion Prevention 
Systems - IPS); 

h. atuar com administração LAN e WAN;
i. atuar com administração e suporte de redes wireless; 
j. atuar no gerenciamento de dados em equipamentos: Storage Area 

Networks – SAN, Network Attached Storage – NAS e DAS – Direct 
Attached Storage;

k. realizar e implementar políticas de backup;
l. atuar no gerenciamento de redes de computadores, bem como no 

Protocolo SNMP, gerenciamento de dispositivos de rede, servidores e 
aplicações;

m. atuar na configuração e administração de ferramentas de monitoria e 
desenvolvimento de soluções de conectividade e servidores, além dos 
projetos de conectividade WAN, com serviços centralizados em Data 
Center, TEF, VoIP;

n. registrar, executar, monitorar e cumprir os atendimentos e solicitações 
de acordo com o Código de TI;

o. atuar com ação de servidores com software Hyper-V, vMWare e banco 
de dados SQL Server, banco de dados DB2, banco de dados MySQL 
para plataforma Windows e Linux; 

p. realizar configuração de VPN, de Proxy Server, configuração de GPO;
q. atuar com infraestrutura de rede, configuração e administração de 

Switches e roteadores, bem como atuar no atendimento a usuários e 
orientar os funcionários e/ou estagiários;
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r. realizar acompanhamento técnico aos projetos de obras do Regional 
no que se referir a tecnologias, recursos, ferramentas e serviços de 
infraestrutura;

s. estabelecer as especificações de rede, analisar os acessos, 
informações e requisitos de segurança;

t. estabelecer as regras da avaliação de desempenho, incluindo 
problemas de indisponibilidade de rede e utilização de transferências 
(upload e download);

u. trabalhar junto com os fornecedores para desenvolver, testar, avaliar 
e instalar acessórios que mantenham as atualizações da rede, fazer a 
administração de ambiente Microsoft;

v. homologar os processos de trabalho e procedimentos operacionais 
necessários para a implementação da Política de Segurança da 
Informação;

w. participar ativamente na composição dos relatórios e documentos 
norteadores da Administração Regional, sempre que solicitado;

x. elaborar relatório mensal e anual dos serviços de infraestrutura;
y. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às normas e 

rotinas de trabalho;
z. desempenhar outras atribuições que, pela sua natureza, possam incluir-

se em sua esfera de competência.

II - Ao Serviço de Sistemas de Informação compete:
a. pesquisar, avaliar e adotar novas tecnologias e metodologias em sistemas 

de informação e apoiar na decisão sobre evoluções tecnológicas;
b. analisar e levantar requisitos de novos sistemas e programas, modelando 

e projetando seu desenvolvimento, tornando-os acessíveis aos usuários;
c. dar suporte à automação e otimização dos serviços acadêmicos e 

administrativos que utilizem processamento eletrônico de dados;
d. gerenciar tecnicamente os Sistemas de Informação (Acadêmico/

Financeiro/ Decisão), bancos de dados, intranet e sites do Regional 
Alagoas;

e. desenvolver, quando necessário, sites/sistemas sob demanda e de 
acordo com a necessidade institucional;
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f. realizar a gestão de fornecedores prestadores de serviços de sistemas/
sites, bem como acompanhar e controlar a ordem de execução dos 
projetos de softwares desenvolvidos no Regional;

g. promover encontros de capacitação para os funcionários do Regional 
periodicamente e/ou sempre que necessário;

h. participar ativamente na composição dos relatórios e documentos 
norteadores da Administração Regional, sempre que solicitado;

i. prover a contínua atualização dos softwares, sistemas e todas 
plataformas do Regional;

j. sugerir a implantação de softwares e/ou ferramentas úteis e 
necessárias ao bom andamento dos processos de setores e funcionários 
da Administração Regional;

k. planejar e executar testes do aplicativo, sites e sistemas desenvolvidos;
l. prover a implantação dos sistemas;

m. atender as demandas de suporte no uso de sistemas;
n. registrar e executar o atendimento a solicitações de acordo com o 

Código de TI;
o. adaptar e customizar sistemas;
p. ministrar cursos/treinamentos e realizar exposições sobre o 

funcionamento dos sistemas;
q. realizar o levantamento de requisitos, definição de escopo, elaboração 

de cronograma e controle para execução de projetos;
r. prestar suporte aos usuários, por intermédio de atendimento de 

sistema de ServiceDesk ou telefone, para esclarecer dúvidas, evitar 
ação incorreta do sistema e retrabalho das atividades;

s. contatar fornecedor via portal de serviços, telefone, e-mail e suporte, 
para corrigir erros do sistema ou solicitar desenvolvimento de novas 
funcionalidades;

t. criar documentação, por meio de levantamento de dados, para registrar 
as regras e criar base de conhecimento;

u. analisar melhorias, por intermédio de processos das áreas, para 
garantir melhor agilidade e funcionalidade no sistema;

v. participar de projetos, por meio de reuniões, videoconferência e 
e-mail, para auxiliar na análise dos processos da área; 
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w. criar e sugerir fluxos e processos de trabalho adotando medidas de 
otimização, racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e 
das áreas intervenientes;

x. repassar as informações e fluxos de trabalho aos novos funcionários 
a fim de garantir a adequada realização das atividades; 

y. elaborar relatório mensal e anual dos serviços de sistema de 
informação e notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às 
normas e rotinas de trabalho;

z. desempenhar outras atribuições que, pela natureza, possam incluir-
se em sua esfera de competência.

CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA GERAL

Art.20º. À Secretaria Geral (SG) compete assistir a Direção Regional nas 
questões administrativas, com as seguintes atribuições:

a. assessorar a Direção Regional na organização e encaminhamento 
dos documentos e processos que são submetidos a sua apreciação e 
decisão;

b. elaborar minutas de correspondências e outras mensagens, submetê-
las à aprovação da Direção Regional, segundo os padrões estabelecidos, 
responsabilizando-se por sua remessa e tramitação;

c. coordenar os trâmites das correspondências e materiais afins, 
recebendo, classificando, protocolando, expedindo e arquivando, 
observando os preceitos legais que regem a matéria, os documentos e 
as correspondências em geral;

d. controlar e prestar informações a respeito do andamento dos 
expedientes em tramitação;

e. pesquisar antecedentes, promover juntada e apensações, quando for 
o caso;

f. manter em banco de dados os documentos decisórios e normativos 
da Administração Regional;
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g. orientar, funcionalmente, os demais órgãos quanto aos assuntos 
relacionados   ao seu âmbito de trabalho;

h. receber, expedir e controlar as entradas e saídas de documentos via 
malotes;

i. realizar outras atividades que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

CAPÍTULO VIII   
DA DIRETORIA FINANCEIRA

Art. 21º. À Diretoria Financeira (DIF) compete a execução, coordenação, e 
supervisão das ações relacionadas à contabilidade, contas a pagar, contas a 
receber e tesouraria, com as seguintes atribuições:

a. conduzir a execução das ações relacionadas a Gerência Financeira e 
Gerência de Contabilidade visando cumprimento dos procedimentos 
estabelecidos pela Administração Regional;

b. participar da construção e execução do Programa de Trabalho e do 
Orçamento-Programa da Administração Regional;

c. analisar os recursos financeiros e suas aplicações bem como o 
equilíbrio entre despesa, receita e reserva, monitorando o controle 
das disponibilidades financeiras e otimizando o uso de recursos para o 
curto, médio e longo prazo;

d. gerir os recursos financeiros da Instituição seguindo as diretrizes 
institucionais, de acordo com os instrumentos e mecanismos adotados 
pela Administração Regional;

e. responder pela guarda e segurança de valores, títulos e ações, 
observando as normas financeiras vigentes;

f. acompanhar e analisar os resultados corporativos de sua área de 
atuação, agindo de forma proativa para o cumprimento das metas 
estabelecidas;

g. decidir de forma participativa sobre todas as questões referentes 
às áreas administrativa e financeira a serem executadas nas Unidades 
Operacionais;
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h. analisar previamente a documentação de pagamentos e recebimentos 
referentes a direitos e obrigações da Administração Regional;

i. analisar e acompanhar os pagamentos e recebimentos devidamente 
autorizados;

j. acompanhar, analisar e controlar as prestações de contas das Unidades 
Operacionais;

k. analisar mensalmente balancete de verificação para prestação de 
contas ao Conselho Fiscal do Departamento Nacional respondendo 
pela entrega dentro do prazo estabelecido;

l. supervisionar a elaboração do Relatório de Gestão de Prestação de 
Contas anual, em atendimento às exigências da Controladoria Geral da 
União e do Tribunal de Contas da União;

m. examinar e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua área de 
atuação, de acordo com as normas do Código de Contabilidade e 
Orçamento (CODECO);

n. assegurar a regularidade documental da Administração Regional 
perante os órgãos reguladores municipais, estaduais e federais;

o. acompanhar diretrizes de atuação da área, garantindo o alinhamento 
das mesmas com o planejamento estratégico da Administração 
Regional;

p. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 1º. Compõem e estão subordinados à Diretoria Financeira:
a. Gerência de Contabilidade;
b. Gerência de Finanças.

I - À Gerência de Contabilidade (GECON) compete:
a. executar os serviços de contabilidade de acordo com as Normas 

Brasileiras de   Contabilidade – NBC, pelo CODECO;
b. fornecer informações que reflitam com fidedignidade as situações 

econômica, patrimonial, financeira e operacional de caráter geral 
relacionadas à estrutura da Administração Regional;
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c. controlar e efetuar análise contábil, confeccionando balancetes e 
balanços, prestação de contas e outros demonstrativos que se fizerem 
necessários à apreciação dos atos e fatos administrativos e dos 
resultados patrimoniais, econômicos e financeiros;

d. coordenar e instituir instrumentos adequados para a execução dos 
trabalhos de inventários ou levantamento físico dos bens e do estoque 
de materiais e produtos em data-base fixada;

e. proceder à tomada de contas dos órgãos da Administração Regional, 
relatando por escrito, à instância superior, as irregularidades por ventura 
encontradas;

f. controlar e fiscalizar a movimentação de valores da Administração 
Regional;

g. controlar a aplicação dos recursos provenientes dos fundos instituídos 
pela Administração Nacional;

h. Executar o processo de Prestação de Contas da Administração 
Regional;

i. acompanhar e registrar a arrecadação compulsória e a subvenção 
ordinária da Administração Regional;

j. manter, em perfeita ordem e segurança, toda documentação contábil 
probante da Administração Regional;

k. assessorar tecnicamente na área de contabilidade os demais órgãos 
da Administração Regional;

l. apurar, coordenar e orientar as retenções e os recolhimentos dos 
impostos e taxas municipais, estaduais e federais;

m. garantir a regularidade documental da Administração Regional perante 
os órgãos reguladores municipais, estaduais e federais;

n. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

II - À Gerência de Finanças (GEFIN) compete:
a. coordenar e controlar as ações concernentes aos setores de contas a 

pagar, contas a receber e tesouraria, arrecadação e análises financeiras 
da Administração Regional;

b. acompanhar a elaboração dos boletins diários de operações em dinheiro 
e em bancos;
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c. acompanhar a abertura de contas em estabelecimentos bancários 
autorizados e controlar sua movimentação;

d. acompanhar os depósitos feitos pelas Unidades Operacionais, bem 
como as disponibilidades recolhidas no setor, providenciando o depósito 
bancário;

e. controlar e acompanhar diariamente os registros e fluxos de caixa;
f. acompanhar a guarda e segurança dos valores confiados de 

responsabilidade da área; 
g. acompanhar a movimentação financeira e acompanhar o 

desenvolvimento das metas do FUNPRI, elaborando relatórios 
periódicos;

h. desenvolver análises e estudos econômicos e financeiros em apoio aos 
setores da Administração Regional;

i. definir, em conjunto com a Diretoria Financeira, políticas e diretrizes da 
gestão financeira da Administração Regional (controle de recebimentos 
e inadimplência);

j. prestar assistência técnica e orientação aos demais órgãos da 
Administração Regional;

k. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 2º. Integram e estão subordinados à Gerência de Finanças:
a. Contas a Pagar;
b. Contas a Receber;
c. Tesouraria.

I - Ao Contas a Pagar compete:
a. emitir as Autorizações de Pagamentos a funcionários, fornecedores, 

prestadores de serviços, aluguéis e concessionárias;
b. emitir as prestações de contas relativas aos projetos financiados pelo 

Departamento Nacional;
c. analisar as documentações relativas às emissões de Autorização de 

Pagamentos;
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d. manter, rigorosamente em dia, os registros e controle das contas a 
pagar de pessoas físicas e jurídicas;

e. executar e controlar as retenções dos impostos (municipal, estadual e 
federal);

f. escriturar as notas fiscais de serviços em programa específico das 
Prefeituras Municipais do Estado de Alagoas e encerrar o mês fiscal das 
notas fiscais recebidas;

g. controlar guias municipais de licenças de funcionamento, impostos e 
taxas; 

h. emitir Autorização de Pagamentos de Diárias através do Sistema de 
Adiantamento e Prestação de Contas de Viagem a Serviço (S-APCV);

i. recepcionar e analisar as documentações relativas as prestações de 
contas oriundas das diárias disponibilizadas através do S-APCV;

j. zelar pela guarda e segurança dos valores e documentos confiados à 
sua responsabilidade;

k. prestar orientações técnicas aos setores e às Unidades Operacionais;
l. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 

ação, demandadas pela Administração Regional.

II - Ao Contas a Receber compete:
a. emitir as Autorizações de Recebimentos;
b. analisar as documentações relativas à emissão de Autorização de 

Recebimento;
c. executar os recebimentos devidamente autorizados;
d. manter, rigorosamente em dia, os registros e controle das contas a 

receber de pessoas físicas e jurídicas;
e. realizar conciliações dos valores a receber nas diversas modalidades de 

recebimentos;
f. acompanhar o recebimento de valores relativos às Prestações de 

Contas de projetos financiados pelo Departamento Nacional;
g. realizar baixa financeira dos valores recebidos;
h. emitir e encaminhar à Gerência Financeira e à Diretoria Financeira 
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relatórios de valores a receber, cancelamento dos serviços (devoluções/
estornos) e inadimplência;

i. realizar contato com as administradoras dos cartões; 
j. realizar estorno de cartões junto às operadoras;
k. zelar pela guarda e segurança dos valores e documentos confiados à 

sua responsabilidade;
l. prestar orientações técnicas aos setores e às Unidades Operacionais.

m. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

III - À Tesouraria compete:
a. promover a abertura de contas em estabelecimentos bancários 

autorizados e controlar sua movimentação;
b. emitir cheques e ordens de transferência correspondentes às 

autorizações de pagamentos e colher as assinaturas que nelas devam 
ser apostas;

c. executar os pagamentos e recebimentos previamente autorizados;
d. fiscalizar os caixas existentes nas Unidades Operacionais;
e. consignar em seus controles os depósitos feitos pelas Unidades 

Operacionais, bem como as disponibilidades recolhidas no setor, 
providenciando o depósito bancário;

f. efetuar, diariamente, a conciliação das contas bancárias e valores em 
espécie, relatando à Gerência Financeira e Diretoria Financeira, caso 
ocorram às irregularidades;

g. manter rigorosamente em dia os registros de caixa;
h. elaborar e enviar à área contábil, os boletins diários de operações 

em dinheiro e em bancos juntamente com as documentações 
comprobatórias;

i. elaborar previsões de fluxo de caixa, acompanhando e avaliando os 
resultados para subsidiar a Gerência Financeira;

j. zelar pela guarda e segurança dos valores confiados a sua 
responsabilidade;

k. prestar assistência técnica e orientação aos demais órgãos da 
Administração Regional;
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l. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação demandadas pela Administração Regional.

CAPÍTULO IX 
DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

Art. 22º. À Diretoria de Administração e Serviços (DAS) compete: coordenar 
e executar as ações concernentes à compra, controle do uso de materiais e 
serviços, do acervo patrimonial, administração da sede e demais instalações 
da Administração Regional, recrutamento, seleção e acompanhamento 
de pessoal, cumprindo as diretrizes e normas específicas da política dos 
Recursos Humanos, com base na legislação do Sesc, observando as seguintes 
competências:

a. gerir as diretrizes de atuação da área garantindo o alinhamento das 
mesmas com o planejamento estratégico da instituição;

b. coordenar e acompanhar os processos referentes à aquisição de 
materiais, bens e serviços, levando em conta as normas da Instituição e 
as leis vigentes;

c. elaborar e orientar sobre os procedimentos de processos de compras;
d. coordenar e acompanhar a elaboração e a execução de planos de 

expansão física e reformas das Unidades Operacionais;
e. acompanhar e analisar a elaboração de projetos arquitetônicos, 

referente às obras de reforma e ampliação e/ou conservação das 
Unidades Operacionais;

f. propor a contratação, orientação e avaliação de anteprojetos, projetos 
e orçamento de obras, instalações e equipamentos, em articulação com 
os demais órgãos da Administração Regional, no que diz respeito às 
respectivas áreas de atuação;

g. orientar e acompanhar os serviços de segurança, portaria, manutenção 
e limpeza da Instituição;

h. definir os critérios de padronização de imóveis, equipamentos e 
identidade visual das Unidades Operacionais, bem como acompanhar 
a aquisição e execução dos mesmos;
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i. analisar o desenvolvimento de políticas de remuneração e benefícios 
alinhados com as estratégias de gestão da Administração Regional;

j. acompanhar o desenvolvimento de programas de capacitação e 
metodologias de caráter motivacional para melhoria da satisfação dos 
funcionários;

k. acompanhar o desenvolvimento e implementação de programas 
corporativos e políticas de gestão com pessoas;

l. propor e acompanhar as atualizações do Plano de Cargos e Salários, de 
acordo com informações do mercado, obtidas por meio de pesquisas 
salariais sistemáticas, conciliando com as Diretrizes Institucionais, com 
o planejamento e orçamento da Administração Regional;

m. desempenhar outras competências compatíveis com sua esfera de 
ação demandada pela Administração Regional.

§ 1º. Integram e estão subordinados à Diretoria de Administração e Serviços:

I - Gerência de Recursos Humanos:
a. Gestão de Pessoas;
b. Rotinas Trabalhistas.

II - Gerência de Infraestrutura e Serviços:
a. Suprimento e Patrimônio;
b. Manutenção e Obras;
c. Transporte e Serviços Gerais.

III - Coordenação de Compras e Almoxarifado

§ 2º. À Gerência de Recursos Humanos (GRH) compete: coordenar as ações 
concernentes a área de gestão com pessoas, quanto a rotinas trabalhistas, 
recrutamento, seleção, desenvolvimento técnico, benefícios, saúde e 
segurança do trabalho, além das competências abaixo:

a. emitir pareceres sobre Legislação Trabalhista e Previdenciária, 
Regulamentos e Normas da instituição, quando solicitado, além de 
orientar a Administração Regional no que concerne a gestão com pessoas;
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b. coordenar o desenvolvimento do Programa de Bolsa de Estágio;
c. supervisionar o fornecimento de informações as auditorias internas e 

externas referentes à legislação e documentação dos funcionários da 
Administração Regional;

d. acompanhar os processos de contratação, demissão, evolução funcional, 
registros, recolhimentos e demais medidas administrativas inerentes à 
sua rotina, em conformidade com a legislação vigente;

e. acompanhar o desenvolvimento da avaliação de desempenho;
f. orientar e acompanhar os processos de eleição e as atividades 

desenvolvidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
g. realizar a previsão e análise de Cargos, Salários e Políticas de Benefícios, 

propondo a implementação de mudanças e alterações voltadas à 
qualidade de vida dos funcionários da Administração Regional;

h. acompanhar a elaboração da folha de pagamento de pessoal e 
encaminhar a Diretoria Administrativa de Serviços;

i. realizar o levantamento de dados referentes ao pessoal, necessário à 
elaboração do Orçamento Programa e Relatório de Gestão e encaminhá-
los a Diretoria Administrativa de Serviços;

j. examinar e acompanhar os processos de reajustes salariais da 
Administração Regional;

k. acompanhar e supervisionar o Programa de Controle Médico e de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA);

l. estabelecer, sempre que necessário visitas técnicas às empresas, bem 
como a outros DRs, com objetivo de conhecer novas estratégias e 
práticas bem sucedidas, no sentido de promover soluções que resultem 
no crescimento institucional;

m. articular-se com a área de gestão com pessoas de outros departamentos 
regionais do Sesc com vistas a troca de experiências, ao auxílio mútuo, 
ao compartilhamento do banco de dados e de talentos na área de 
gestão com pessoas;

n. manter atualizada a composição do quantitativo físico de cargo e de 
lotação do quadro de pessoal, bem como os aspectos qualitativos das 
necessidades de pessoal;
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o. indicar representante do setor como preposto para representar a 
Administração Regional junto à Justiça do Trabalho e outros órgãos, 
conforme necessidade;

p. coordenar ações pertinentes ao Desenvolvimento Técnico em 
consonância com as diretrizes do Departamento Nacional;

q. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

I - À Gestão de Pessoas compete:  
a. providenciar, em articulação com as demais áreas e mediante 

autorização superior, o recrutamento, seleção e acompanhamento de 
pessoal, cumprindo as diretrizes e normas específicas da política dos 
Recursos Humanos da Administração Regional;

b. realizar todas as etapas constantes dos processos seletivos (elaboração 
de edital, divulgação, triagem curricular, provas escritas e/ou práticas, 
entrevistas, dinâmicas de grupos e avaliações psicológicas);  

c. planejar, executar, coordenar e acompanhar todo o processo de seleção 
e formalização de convênios de estágio curricular e extra curricular da 
Administração Regional;

d. coordenar, supervisionar e acompanhar todo o processo relativo à 
admissão e trabalho do menor aprendiz; 

e. planejar, coordenar e executar levantamento das necessidades de 
capacitação técnica e a definição de programas e ações de treinamento 
que correspondam a essas necessidades na Administração Regional;

f. planejar, elaborar e executar treinamentos na linha comportamental, 
sendo facilitador dos processos de aprendizagem;

g. coordenar, avaliar e controlar o Programa de Formação e Capacitação 
– PFC;

h. acompanhar, controlar e relatar as ações da Rede de Desenvolvimento 
Técnico do Departamento Nacional no Regional por meio das 
capacitações oferecidas pelo Sistema de videoconferência, via IPTV;

i. pesquisar no mercado profissionais e/ou empresas que ministrem 
capacitações específicas das áreas solicitantes;

j. acompanhar a logística dos palestrantes e funcionários quando da 
realização dos cursos in company;
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k. elaborar em articulação com as demais áreas, o Programa Anual de 
Treinamento e Desenvolvimento de Funcionários;

l. prestar apoio logístico em viagens para treinamentos, capacitações, 
encontros, visitas técnicas, entre outros; 

m. monitorar e atualizar o dossiê de escolaridade dos funcionários da 
Administração Regional visando o desenvolvimento de competências;

n. realizar visitas domiciliares aos funcionários visando acompanhamento 
do seu estado de saúde, quando necessário;

o. executar atividades de administração de benefícios e vantagens 
destinados aos funcionários;

p. desempenhar quaisquer outras atribuições que, pela natureza, possam 
ser incluídas em sua esfera de competência. 

II - À Rotinas Trabalhistas compete: 
a. formalizar procedimentos legais de contratação, demissão, evolução 

funcional, registros, recolhimentos de encargos e demais medidas 
administrativas inerentes à sua rotina, em conformidade com a 
legislação vigente;

b. proceder a efetivação ou a dispensa de funcionários, mediante 
autorização, em conformidade com os resultados colhidos durante o 
período de experiência, elaborando os atos correspondentes;

c. elaborar, processar e encaminhar a documentação referente à folha de 
pagamento de pessoal a Gerência de Recursos Humanos;

d. realizar o levantamento de dados referentes ao pessoal, necessário à 
elaboração da proposta orçamentária e encaminhá-lo à gerência;

e. executar atividades relativas ao pagamento de pessoal, à preparação 
dos dados e à documentação necessária aos cadastros funcional e 
financeiro (escala de férias, progressões funcionais, designações e 
outros atos) do pessoal;

f. executar atividades de administração de cargos, salários e de 
progressão funcional (reclassificação, promoção, reenquadramento e 
transferências), bem como mantê-los sistematicamente atualizados em 
decorrência de correção salarial e outras medidas; 
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g. acompanhar a reintegração de funcionários afastados pela Previdência 
Social por períodos de médio e longo prazo;

h. planejar, coordenar e controlar as atividades ligadas a medicina e 
segurança do trabalho - Programa de Controle Médico e de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA);

i. encaminhar os funcionários para realização de exames admissionais, 
demissionais e periódicos;

j. articular-se com as diferentes áreas da Administração Regional, tendo 
em vista o acompanhamento do desempenho de pessoal durante o 
período de experiência ou vigência do contrato de trabalho;

k. acompanhar e apoiar as atividades desenvolvidas pelas Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA);

l. efetuar registros de pessoal e mantê-los em perfeita ordem, com toda 
a documentação exigida pela legislação vigente e por normas internas;

m. realizar o controle da assiduidade e pontualidade dos funcionários, de 
acordo com as normas estabelecidas;

n. orientar os funcionários sobre as normas da instituição, legislação 
previdenciária e prevenção de acidentes no trabalho;

o. desempenhar quaisquer outras atribuições que, pela natureza, possam 
ser incluídas em sua esfera de competência. 

Art. 23º. À Gerência de Infraestrutura e Serviços (GIS) compete: coordenar 
e executar as ações concernentes ao patrimônio, manutenção e obras, 
transporte e serviços gerais, observando as seguintes competências:

a. gerenciar e acompanhar as obras, projetos e atividades de administração 
predial nas dependências da Administração Regional em conjunto com 
os profissionais da área e da Direção Administrativa e Serviços;

b. planejar, organizar, coordenar e acompanhar as atividades de 
manutenção, obras conservação, limpeza, portaria, segurança, 
transporte e outros afins no âmbito da Administração Regional;

c. planejar, organizar e exercer o controle dos equipamentos, bens 
patrimoniais, bem como planos de manutenção que garantam o seu 
bom funcionamento;
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d. estabelecer e fazer cumprir mecanismos de controle sobre os serviços 
de construção, conservação, limpeza e outros sob supervisão da área;

e. estabelecer mecanismos de segurança, guarda e controle do ambiente 
da Instituição e das pessoas que nele circulam;

f. coordenar a guarda, manutenção e utilização racional dos veículos da 
Instituição;

g. manter atualizado o cumprimento das exigências legais de 
documentação e manutenção de equipamentos e condições de 
segurança e higiene, junto aos órgãos como Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e outros afins;

h. elaborar relatório mensal parcial ou global das atividades;
i. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às normas e 

rotinas de trabalho e;
j. desempenhar outras atribuições que, pela natureza, possam incluir-se 

em sua esfera de competência;

§ 1º. Estão ligados e subordinados diretamente a Gerência de infraestrutura 
e Serviços:

a. Suprimento e Patrimônio;
b. Manutenção e Obras;
c. Transporte e Serviços Gerais.

I - Ao Suprimento e Patrimônio compete:
a. manter sob sua supervisão os serviços de manutenção, conservação e 

reparos dos bens móveis da Administração Regional;
b. receber e conferir os bens/equipamentos adquiridos, observando as 

cláusulas e convenções constantes do pedido ao fornecedor, efetuando 
o respectivo registro, zelando pela sua conservação e guarda, até a 
entrega ao requisitante;

c. propor venda, permuta, cessão, leilão em hasta pública de equipamentos 
e mobiliários inservíveis e/ou obsoletos e desnecessário à Administração 
Regional;

d. efetuar, ao final de cada exercício, o inventário físico do estoque de bens 
móveis, bem como manter atualizado o cadastro;
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e. organizar e atualizar os cadastros dos bens móveis e imóveis da 
Administração Regional, fornecendo aos responsáveis pela sua guarda 
a relação dos mesmos;

f. fazer cumprir as normas internas, inclusive no que diz respeito a 
movimentação de bens;

g. emitir e controlar os processos de seguros dos bens móveis e imóveis 
da Administração Regional;

h. manter em perfeita ordem a documentação legal e fiscal dos bens 
móveis, necessária ao funcionamento da Administração Regional, bem 
como às correspondentes renovações e revalidações;

i. elaborar relatório mensal dos bens existentes no patrimônio;
j. elaborar o inventário do regional em parceria com as áreas competentes;
k. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às normas e 

rotinas de trabalho;
l. Elaborar relatório mensal parcial ou global das atividades e;

m. desempenhar outras atribuições que, pela sua natureza, possam incluir-
se em sua esfera de competência.

II - À Manutenção e Obras compete:
a. planejar, acompanhar e avaliar obras, projetos e atividades de 

administração predial nas dependências da Administração Regional;
b. manter sob sua supervisão os serviços de manutenção, conservação e 

reparos dos bens móveis e imóveis da Administração Regional;
c. proceder, periodicamente, o levantamento dos reparos necessários as 

instalações físicas da Administração Regional;
d. propor e/ou executar as medidas relacionadas com pinturas e reformas 

dos bens imóveis da Administração Regional;
e. manter sob controle e em perfeito estado todo o acervo de projetos, 

plantas, históricos de obras, memoriais descritivos, especificações 
técnicas de materiais e documentação legal relacionadas aos edifícios 
e instalações;

f. coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos e projetos 
complementares para as obras e reformas, bem como suas 
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especificações técnicas, planilhas de quantitativos e de custos, podendo, 
para este mister propor a locação de serviços profissionais, quando 
necessário;

g. colaborar na elaboração de planos de obras e investimentos na 
Administração Regional, em conformidade com as diretrizes vigentes, 
bem como responder pela execução das obras e reformas;

h. colaborar com as demais áreas e Unidades Operacionais na organização 
dos dados e informações necessárias aos processos licitatórios, 
compreendendo os cadastros de empresas construtoras e prestadoras 
de serviços, catálogos e especificações técnicas dos materiais e serviços;

i. elaborar laudos e pareceres sobre aquisições e alienações imobiliárias, 
concorrências, vistorias e arbitramentos;

j. supervisionar e fiscalizar as construções e reformas prediais da 
Administração Regional;

k. elaborar relatório mensal parcial ou global das atividades do setor;
l. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas as normas e 

rotinas de trabalho.
m. assegurar a manutenção preventiva e corretiva, assim como o controle 

da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), da Estação de Tratamento 
de Resíduos (ETR), da Estação de Tratamento de Água (ETA), 
hidráulica, esgoto a vácuo, águas pluviais, casas de bombas, piscinas, 
canal freático, lago paisagístico, subestações elétricas, iluminação 
interna, externa, e cênica, para-raios/aterramento, energia estabilizada 
(nobreak), automação e supervisão predial, aquecimento solar, 
cogeração de energia e gás, CATV/antenas, CFTV e circuitos fechado 
de TV, sonorização e acústica, paisagismo, galerias técnicas, alarme, 
detecção e combate de incêndios, monitoramento estrutural, gás, ar-
condicionado, exaustão, irrigação e aterro estruturado;

n. colaborar com os programas de desenvolvimento sustentável;
o. elaborar e implantar plano de manutenção, operação, segurança e 

contingência; 
p. analisar e emitir pareceres sobre os projetos arquitetônicos e 

complementares em estrutura, instalações hidrossanitárias, elétrica, 
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telefônica, gás, vapor, ar-condicionado, acústica, sonorização, prevenção 
de incêndios e automação predial; 

q. elaborar especificação, projetos de implantação de detalhamento de 
mobiliários e equipamentos para as obras executadas; 

r. promover o adequado relacionamento com os órgãos regionais 
prestadores de serviços públicos e com concessionárias;

s. assegurar o cumprimento das normas de segurança individual e seletiva 
nos serviços realizados e;

t. desempenhar outras competências compatíveis com sua esfera de 
ação demandada pela Administração Regional.

III - Ao Transporte e Serviços Gerais compete:
a. executar os serviços gerais pertinentes a segurança, transporte, limpeza 

e portaria, no que for de sua competência;
b. efetuar a aquisição de materiais e serviços, quando autorizada, 

promovendo as medidas necessárias à sua efetivação, de acordo com 
as normas estabelecidas; 

c. elaborar e controlar as diárias de colaboradores, ordem de 
abastecimento, requisição de transporte, transporte de material e suas 
logísticas e outros;

d. monitorar e controlar o uso de veículos e regularizar a situação legal 
junto aos órgãos competentes, bem como zelar pela manutenção e 
conservação dos mesmos;

e. controlar e executar os serviços de limpeza ou fiscalizar sua execução 
quando desempenhado por terceiros;

f. responder pela conferência, controle e processamento das contas de 
luz, água, esgoto, combustível, seguro, telefone, IPTU, taxas e outras 
semelhantes, encaminhando-as à área financeira competente para 
pagamento;

g. orientar e conduzir os funcionários responsáveis pela manutenção 
e limpeza do prédio da Administração Regional e das Unidades 
Operacionais;

h. manter sob controle a entrada e saída de todos aqueles que frequentam 
a Unidade Sede;
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i. manter estreita vigilância no sistema de monitoramento das câmeras 
de segurança;

j. manter em perfeitas condições de uso, o sistema de alarme de 
segurança contrafogo, contra roubo;

k. manter o sistema de guarda, de segurança contrafogo, contra roubo 
e controle de acesso de pessoas estranhas e transeuntes;

l. orientar e fiscalizar o uso correto de EPI’s;
m. orientar os colaboradores sobre o mau uso de EPI’s e sobre os riscos 

ocupacionais de suas funções;
n. desempenhar outras atribuições que, pela natureza, possam incluir-se 

em sua esfera de competência.

§ 2º. A Coordenação de Compras e Almoxarifado (CCA) está diretamente 
ligada à Diretoria de Administração e Serviços a quem compete:

a. planejar, gerenciar, coordenar, supervisionar, avaliar as atividades 
relativas às aquisições de bens e contratações de serviços pela 
Administração Regional;

b. planejar, coordenar e supervisionar a logística da aquisição e entrega 
dos insumos e serviços contratados devidamente autorizados pela 
Administração Regional;

c. coordenar e executar os processos internos de aquisição de materiais 
para o devido abastecimento da Administração Regional;

d. fazer a gestão do sistema de compras adequando-o às necessidades 
da operacionalização das áreas;

e. elaborar mensalmente os relatórios gerenciais para apreciação da 
direção imediata, relatando todos os dados pertinentes à execução dos 
processos internos de compras;

f. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às normas e 
rotinas de trabalho;

g. efetuar, quando autorizado pela Administração Regional, o 
desfazimento de materiais de consumo considerados inservíveis no 
estoque do almoxarifado;

h. orientar às Unidades Operacionais na aquisição de materiais, emitindo 
parecer por escrito em processos administrativos de compras.
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i. administrar a utilização do fundo rotativo respeitando sempre as 
normativas internas do Departamento Regional para sua utilização;

j. avaliar e classificar os fornecedores de acordo com critérios 
qualitativos e quantitativos, promovendo a adequada gestão de 
fornecedor ao Departamento Regional;

k. manter sob sua supervisão o funcionamento dos almoxarifados;
l. auxiliar a Coordenação de Contratos e Licitação na validação dos 

Termos de Referência no que diz respeito às especificações técnicas 
referentes à aquisição dos materiais e contratação de serviços;

m. auxiliar a Coordenação de Contratos e Licitação quando da composição 
dos preços e quaisquer outras atividades correlatas.

n. fazer a gestão/fiscalização dos contratos e convênios celebrados 
entre a Administração Regional e terceiros naqueles que for da sua 
competência;

o. realizar a coleta de orçamentos referentes à aquisição de materiais 
e serviços, elaborando a cotação de preços, junto aos fornecedores 
cadastrados no Regional;

p. rever os orçamentos visando sempre a vantajosa aquisição de 
materiais e contratação de serviços demandados pelas áreas e pelas 
Unidades Operacionais.

q. acompanhar as requisições até a entrega ao requisitante;
r. examinar, previamente, as hipóteses de contratações diretas;
s. formalizar processos decorrentes de contratação direta, por meio da 

emissão de pareceres;
t. assegurar o cumprimento das legislações internas e externas especificas, 

da sua área de atuação e;
u. desempenhar outras atribuições que, pela sua natureza, possam 

incluir-se em sua esfera de competência.
I - Ao Almoxarifado compete:

a. prever os índices ideais de estoque máximo e mínimo dos materiais de 
consumo e insumos;

b. manter em dia os registros de entrada, saída e saldo do material em 
estoque;
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c. elaborar e manter atualizado o cadastro de materiais;
d. efetuar recebimento do material e, após verificado o controle de 

qualidade, armazenar e efetuar o correspondente registro;
e. supervisionar a conservação, segurança e validade dos materiais no 

almoxarifado e a logística para otimizar o uso;
f. zelar pela organização e gestão dos documentos relativos à área;
g. realizar mediante autorização quando necessário a baixa de materiais 

perecíveis inservíveis do almoxarifado;
h. elaborar relatório mensal parcial ou global das atividades do setor;
i. notificar ao superior imediato as ocorrências estranhas às normas e 

rotinas de trabalho.
j. analisar as solicitações de materiais realizadas ao setor, consultando 

sempre as curvas de demandas por período;
k. prever o tempo de reabastecimento e os quantitativos dos insumos 

estocados no setor, definindo os estoques máximos e mínimos, 
baseados no consumo das demandas mensais;

l. receber, conferir e atestar as notas fiscais e, após tomados os devidos 
procedimentos normativos, encaminhá-las ao setor competente para 
pagamento;

m. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

CAPÍTULO X
  DA DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 24º. À Diretoria de Programas Sociais (DPS) compete planejar, 
coordenar e propor o desenvolvimento de políticas e ações nas áreas de 
Assistência, Cultura, Educação, Lazer e Saúde, com as seguintes atribuições:  

a. gerir diretrizes de atuação das áreas, controlando os instrumentos e 
mecanismos adotados, de acordo com as diretrizes legais e institucionais;

b. participar dos processos de elaboração do Programa de Trabalho da 
Administração Regional;

c. acompanhar e analisar os resultados corporativos pertinentes a 
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Diretoria, agindo de forma proativa para o cumprimento das metas 
estabelecidas;

d. contribuir no processo de planejamento, gestão, acompanhamento e 
controle das atividades desenvolvidas nas Unidades Operacionais;

e. participar e compor equipes para auxiliar a Direção Regional na tomada 
de decisões;  

f. contribuir junto às gerências de áreas e gerências operacionais, na 
elaboração das estratégias e planos, em alinhamento às Diretrizes 
Institucionais;

g. propor medidas que propiciem o aperfeiçoamento dos métodos e 
técnicas dos programas afins;

h. articular-se com instituições de áreas de interesse afins para analisar 
possibilidades de ações conjuntas, visando à ampliação da capacidade 
de atuação, por meio de parcerias, convênios e outros;

i. participar da elaboração do Planejamento e Orçamento do Regional;
j. estabelecer relações com órgãos de classe, associações e conselhos 

consultivos, objetivando engajamento, e reforçando o reconhecimento 
e afirmação institucional; 

k. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 1º. Integram e estão subordinadas diretamente à Diretoria de Programas 
Sociais as Gerências de Áreas Finalísticas e Unidades Operacionais, a saber:

a. Gerência de Assistência e Biblioteca;
b. Gerência de Esporte e Recreação;
c. Gerência de Saúde.
d. Gerências das Unidade Operacionais Centro, Jaraguá, Guaxuma e 

Arapiraca.

I - À Gerência de Assistência e Biblioteca (GEAB) compete: planejar, 
desenvolver, coordenar implementar e supervisionar os projetos corporativos 
sob a sua responsabilidade, conjuntamente com as gerências da Unidades 
envolvidas no Programas Mesa Brasil, Biblioteca e Trabalho com Grupos 
(idosos) no âmbito do Regional Alagoas a saber: 

a. elaborar cronograma de ação e estimar os prazos para execução;
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b. elaborar planejamento anual das Atividades e Programas, alinhando 
às questões orçamentárias, prazos do calendário legal, satisfação da 
clientela e às diretrizes institucionais e modelos políticos;

c. identificar os responsáveis pela execução das ações;
d. articular parcerias internas e externas;
e. viabilizar junto à Diretoria de Programas Sociais contatos com o 

Departamento Nacional, no sentido de possibilitar o desenvolvimento 
de projetos conjuntos em sua área de atuação;

f. pesquisar, desenvolver estudos e propor novos projetos, visando manter 
as ações da instituição adequadas às exigências da clientela;

g. estabelecer a padronização dos produtos e serviços referentes à sua 
área de atuação, garantindo as revisões periódicas e assegurando que 
os processos sejam implementados para possibilitar a satisfação dos 
clientes e comunidade;

h. acompanhar as diretrizes de atuação emanadas de sua diretoria, no 
sentido de garantir o alinhamento das mesmas com o planejamento 
estratégico da instituição;

i. analisar pesquisas internas e externas, para identificar as necessidades 
de melhorias na qualidade dos produtos e serviços dispensados pelas 
atividades e programas sob sua responsabilidade;

j. acompanhar conjuntamente com as gerências das Unidades envolvidas 
nos referidos programas a elaboração de projetos e campanhas que 
favoreçam a conscientização e sensibilização, para questões de ordem 
cultural e social;

k. propor métodos e processos de rotinas de trabalho para 
operacionalização das funções, eliminando desperdícios e melhorando 
o nível de eficácia; 

l. articular e apoiar as Gerências de Unidades Operacionais orientando-os 
nos programas que forem de sua competência;

m. realizar análise de conjuntura propondo ajustes na operacionalização 
das atividades e programas sob sua responsabilidade;

n. coordenar e supervisionar equipes e processos administrativos, 
garantindo o cumprimento das políticas, normas e regulamentos, 
conforme previsto na legislação que norteia a instituição;
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o. representar a instituição e/ou indicar representantes em órgãos 
de interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da 
Sociedade Civil e eventos institucionais sempre em consonância com 
seus superiores;

p. analisar documentos e emitir pareceres referentes às Atividades e 
Programas de sua responsabilidade; 

q. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 2º. Integram e estão subordinadas à Gerência de Assistência e Biblioteca:
a. Coordenação do Programa Mesa Brasil;
b. Biblioteca;
c. Trabalho Social com Grupos (idosos)

I - À Coordenação do Programa Mesa Brasil compete:
a. organizar e coordenar as reuniões da equipe estratégica;
b. estabelecer metas, juntamente com a equipe estratégica;
c. promover a ambientação de novos integrantes da equipe, orientando-

os e capacitando-os para o desenvolvimento de suas ações;
d. atuar permanentemente junto às gerências das unidades onde o 

Programa atua na captação e fidelização de doadores;
e. mobilizar, articular e fidelizar parceiros e colaboradores;
f. visitar as entidades sociais cadastradas para conhecimento da realidade 

local e ações desenvolvidas;
g. organizar cursos, seminários, palestras, com o objetivo de capacitar 

pessoas e difundir conhecimentos e experiências;
h. articular a veiculação de material sobre as ações realizadas para 

divulgação, marketing e prestação de contas; 
i. representar o Programa em congressos, palestras, entrevistas e outros;
j. emitir pareceres técnicos, sempre que solicitado, para subsidiar as 

decisões das gerências;
k. articular a veiculação de material sobre as ações realizadas para 

divulgação, marketing e prestação de contas;
l. articular e apoiar a gerência da Unidade Operacional de Arapiraca 

orientando-o nos programas que for de sua competência;
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m. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

II - À Biblioteca:
a. manter acervo técnico para atualização profissional dos funcionários;
b. planejar o desenvolvimento do acervo bibliográfico, promovendo 

o tratamento técnico de catalogação da informação, organização, 
disseminação e o que mais for necessário;

c. realizar estudos de usuários/comunidade, através de pesquisas 
internas e externas, para identificar a necessidade de melhoria na 
qualidade dos produtos e serviços dispensados pelas bibliotecas;

d. elaborar projetos e campanhas, que favoreçam a conscientização 
e sensibilização, para questões de ordem cultural, social e liberdade 
intelectual;

e. executar os projetos relacionados a biblioteca, sala de leitura, registro, 
armazenagem e preservação da documentação institucional;

f. emitir pareceres técnicos, sempre que solicitado, para subsidiar as 
decisões das Gerências; 

g. apoiar permanentemente às gerências de Unidades Operacionais no 
que compete à Atividade Biblioteca;

h. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

III - Ao Trabalho Social com Grupos (idosos) compete:
a. elaborar e implementar os projetos nas atividades de trabalho com 

grupos, ação comunitária e outras atividades correlatas ou associadas;
b. articular parcerias internas e externas;
c. dialogar com o Departamento Nacional, no sentido de viabilizar o 

desenvolvimento de projetos conjuntos, em sua área de atuação;
d. pesquisar, desenvolver estudos e propor novos projetos, visando manter 

as ações da Instituição adequadas às exigências da clientela;
e. organizar cursos, seminários, palestras, com o objetivo de capacitar 

pessoas e difundir conhecimentos e experiências;
f. alinhar os processos referentes a operacionalização do Trabalho com 

Grupos (idosos) objetivando a satisfação dos clientes e comunidades;
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g. implementar as diretrizes institucionais no sentido de garantir o 
alinhamento das mesmas ao planejamento estratégico;

h. apoiar permanentemente às gerências de Unidades Operacionais no 
que compete à Atividade Trabalho Social com Grupos; 

i. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

Art. 25º. Gerência de Esporte e Recreação (GER) compete:  planejar, 
coordenar, executar e propor o desenvolvimento de políticas e ações na 
área de Desenvolvimento Físico e Esportivo e Recreação com as seguintes 
atribuições:

a. acompanhar a elaboração dos projetos das Atividades Desenvolvimento 
Físico e Esportivo e Recreação;

b. pesquisar, desenvolver estudos e propor novos projetos e serviços, 
visando manter as ações da instituição adequadas às exigências da 
clientela;

c. avaliar os projetos e ações das Atividades de sua responsabilidade, 
subsidiando a efetivação de contratos, aquisição de produtos, 
equipamentos e tomadas de decisão;

d. manter contato com o Departamento Nacional, no sentido de 
viabilizar o desenvolvimento de projetos e ações das atividades de sua 
responsabilidade;

e. elaborar planejamento anual das atividades, alinhando as questões 
orçamentárias, prazos do calendário legal, satisfação da clientela e as 
diretrizes institucionais e modelos políticos;

f. estabelecer a padronização dos produtos e serviços referentes à sua 
área de atuação, garantindo as revisões periódicas;

g. registrar os indicadores de desempenho operacional e monitorar os 
resultados dos mesmos;

h. atuar e apoiar permanentemente as gerências de Unidades 
Operacionais orientando-as e acompanhando-as nos programas e 
atividades de sua competência;

i. articular parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
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outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas. 
j. realizar análise de conjuntura propondo ajustes na operacionalização 

das atividades sob sua responsabilidade;
k. coordenar e supervisionar equipes e processos administrativos, 

garantindo o cumprimento das políticas, normas e regulamentos, 
conforme previsto na legislação que norteia a instituição;

l. representar a instituição e/ou indicar representantes em órgãos 
de interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da 
Sociedade Civil e eventos institucionais sempre em consonância com 
os superiores;

m. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

Parágrafo único. Integram e estão subordinadas a Gerência Esporte e 
Recreação:

a. Desenvolvimento Físico e Esportivo;
b. Recreação.

I – À Atividade Desenvolvimento Físico e Esportivo compete:
a. elaborar e executar os projetos corporativos sob sua responsabilidade, 

na atividade Desenvolvimento Físico e Esportivo, compreendendo 
as modalidades: Formação Esportiva, Eventos Físicos Esportivos 
e Exercícios Físico Sistemáticos e outras atividades correlatas ou 
associadas que a área necessite;

b. pesquisar tendências e práticas direcionadas para as atividades 
esportivas que supram a demanda do público, conforme a realidade 
sociocultural;

c. viabilizar junto à Gerência de Esporte e Recreação o diálogo com o 
Departamento Nacional, no sentido de possibilitar o desenvolvimento 
de projetos conjuntos, em sua área de atuação

d. alinhar os processos referentes a operacionalização da Atividade 
Desenvolvimento Físico e Esportivo;

e. elaborar programação mensal e anual, promover, planejar e 
desenvolver estratégias para vendas e/ou novas matrículas;

f. representar, quando indicado pela Gerência, a Instituição em órgãos 
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de interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da 
Sociedade Civil e eventos institucionais;

g. apoiar permanentemente às gerências de Unidades Operacionais no 
que compete à Atividade Desenvolvimento Físico e Esportivo;

h. estabelecer parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas. 

i. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Gerência.

II - À Atividade de Recreação compete:
a. elaborar e executar os projetos corporativos sob sua responsabilidade, 

no que se refere à atividade Recreação;
b. pesquisar tendências e práticas direcionadas para atividade, que supram 

a demanda do público, conforme a realidade sociocultural;
c. viabilizar junto a Gerência de Esporte e Recreação o diálogo com o 

Departamento Nacional, no sentido de possibilitar o desenvolvimento 
de projetos conjuntos, em sua área de atuação;

d. alinhar os processos referentes a operacionalização da Atividade 
Recreação;

e. elaborar programação mensal e anual, planejar e desenvolver estratégias 
para promoção das ações da Atividade;

f. representar, quando indicado pela Gerência, a Instituição em órgãos 
de interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da 
Sociedade Civil e eventos institucionais;

g. apoiar permanentemente às gerências de Unidades Operacionais no 
que compete à Atividade;

h. estabelecer parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas;

i. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Gerência.
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Art. 26º. À Gerência de Saúde (GS) compete planejar, coordenar executar 
e propor o desenvolvimento de políticas e ações na área de Educação em 
Saúde, Cuidado Terapêutico, Nutrição e Saúde Bucal, com as seguintes 
competências: 

a. acompanhar a elaboração dos projetos das Atividades Educação em 
Saúde, Cuidado Terapêutico, Nutrição e Saúde Bucal;

b. manter contato com a Direção de Programas Sociais no sentido de 
viabilizar o desenvolvimento de projetos e ações das atividades de sua 
responsabilidade junto ao Departamento Nacional;

c. pesquisar, desenvolver estudos e propor novos projetos e serviços, 
visando manter as ações da instituição adequadas às exigências da 
clientela;

d. avaliar os projetos e ações das atividades de sua responsabilidade, 
subsidiando a efetivação de contratos, aquisição de produtos, 
equipamentos e tomadas de decisão;

e. elaborar planejamento anual das atividades, alinhando as questões 
orçamentárias, prazos do calendário legal, satisfação da clientela e as 
diretrizes institucionais e modelos políticos;

f. estabelecer a padronização dos produtos e serviços referentes à sua 
área de atuação, garantindo as revisões periódicas;

g. registrar os indicadores de desempenho operacional e monitorar os 
resultados dos mesmos;

h. atuar e apoiar permanentemente às gerências de Unidades Operacionais 
orientando-as e acompanhando-as nos programas e atividades de sua 
competência;

i. articular parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas;

j. realizar análise de conjuntura, propondo ajustes na operacionalização 
das atividades sob sua responsabilidade;

k. coordenar e supervisionar equipes e processos administrativos, 
garantindo o cumprimento das políticas, normas e regulamentos, 
conforme previsto na legislação que norteia a instituição;

l. acompanhar o desenvolvimento das ações executadas nas Unidades 
Móveis de Saúde; 
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m. representar a instituição e/ou indicar representantes em órgãos de 
interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da Sociedade 
Civil e eventos institucionais; 

n. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 1º. Integram e estão subordinadas à Gerência de Saúde:
a. Coordenação de Nutrição;
b. Atividades Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico;
c. Atividade Saúde Bucal.

I - À Coordenação de Nutrição (CNUT) compete:
a. planejar, desenvolver, implementar e supervisionar os projetos, sob sua 

responsabilidade, relativos à atividade Nutrição, compreendendo as 
realizações: refeições, lanche, clínica ambulatorial e sessão diagnóstica, 
e outras atividades correlatas ou associadas;

b. estabelecer parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas;

c. manter contato com o Departamento Nacional, no sentido de 
viabilizar o desenvolvimento de projetos conjuntos, em sua área de 
atuação;

d. pesquisar, desenvolver estudos e propor novos projetos, visando 
manter as ações da instituição adequadas às necessidades da clientela;

e. realizar pesquisa de mercado quanto a novos produtos e suas 
especificações para a modernização, aquisição de material e reforma 
dos serviços de nutrição; 

f. supervisionar e acompanhar o desempenho dos serviços de nutrição 
e propor medidas determinantes e/ou transformadoras para o 
desenvolvimento da atividade;

g. estabelecer a padronização dos produtos e serviços referentes à sua 
área de atuação, garantindo as revisões periódicas e assegurando que 
os processos sejam implementados para possibilitar a satisfação dos 
clientes e comunidades;
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h. elaborar a programação de cardápios e escalas dos serviços de 
nutrição;

i. atuar e apoiar permanentemente às gerências de Unidades 
Operacionais orientando-as e acompanhando-as no que refere à 
Atividade Nutrição;

j. acompanhar, controlar e orientar o desenvolvimento das atividades 
de sua área de atuação, no âmbito da Administração Regional; 

k. implementar os planos de trabalho, monitorando diretamente a 
realização dos mesmos e os respectivos indicadores de desempenho 
operacional;

l. emitir pareceres técnicos sobre compras de gêneros ou para prestação 
de serviços, objetivando embasar a decisão da Direção competente; 

m. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

II – As Atividades Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico contemplam 
o Sesc Saúde Mulher, cujas competências são:

a. elaborar e executar projetos das atividades de Educação em Saúde e 
Cuidado Terapêutico; 

b. realizar consultas médicas voltadas para a prática desportiva e exames 
de rastreamento de câncer de mama e colo do útero; 

c. estabelecer parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas;

d. desenvolver e aplicar indicadores conforme as orientações do 
Departamento Nacional;

e. desenvolver estudos, propondo novas ações educativas, visando a 
sensibilização e inclusão da população através de diversas realizações;

f. elaborar programação mensal e anual, planejar e desenvolver 
estratégias para promoção das ações das Atividades;

g. representar, quando indicado pela gerência, a Instituição em órgãos 
de interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da 
Sociedade Civil e eventos institucionais; e,
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h. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela gerência de saúde;

§ 2º. O Coordenador do Projeto Sesc Saúde Mulher dispõe das seguintes 
competências:

a. orientar as atividades do Projeto Sesc Saúde Mulher;
b. executar tarefas estabelecidas pelo superior hierárquico para alcance 

dos objetivos do Projeto Sesc Saúde Mulher;
c. representar institucionalmente o Sesc na localidade ou município de 

atuação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher;
d. manter seu superior hierárquico permanentemente informado 

do andamento dos trabalhos sob sua supervisão e apresentar, 
periodicamente, relatórios de atividades sob sua responsabilidade;

e. responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades da sua área de 
competência;

f. planejar, executar e avaliar ações educativas em saúde; 
g. acompanhar os prazos para renovações de alvarás da Vigilância 

Sanitária, Plano de Gestão de Resíduos de Saúde, liberação do Conselho 
Regional de Medicina, entre outros necessários ao funcionamento da 
Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher;

h. acompanhar a utilização de material de consumo, bem como dos 
recursos financeiros destinados ao Projeto;

i. acompanhar a manutenção preventiva e corretiva da Unidade Móvel 
Sesc Saúde Mulher;

j. enviar à gerência de saúde as informações solicitadas pelo Departamento 
Nacional, formatada em planilhas, relatórios e outros, cumprindo os 
prazos estabelecidos pelo mesmo;

k. desempenhar, por determinação do seu superior imediato, outras 
atribuições que, pela natureza, possam incluir-se na esfera de sua 
competência.

III – À Atividade Saúde Bucal compete:
a. elaborar e executar projetos referentes à Atividade Saúde Bucal, 

compreendendo as realizações: clínica ambulatorial e sessão clínica, e 
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outras atividades correlatas ou associadas;
b. atender a clientela preferencial do Sesc de acordo com as realizações 

clínica ambulatorial e sessão clínica;
c. planejar e realizar ações educativas em saúde bucal;
d. estabelecer parcerias internas com as demais áreas e programas 

institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional do Sesc Alagoas;

e. Dar sugestões junto a Gerência, no sentido de viabilizar o 
desenvolvimento de projetos conjuntos, em sua área de atuação;

f. registrar e monitorar indicadores de desempenho operacional;
g. emitir pareceres técnicos sobre compras de materiais odontológicos e 

prestação de serviços, subsidiando as decisões da Gerência de saúde; 
h. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 

ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 3º. O Projeto OdontoSesc está ligado à Atividade Saúde Bucal e dispõe 
de um Coordenador com função de responsável técnico com as seguintes 
competências:

a. responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades da sua área de 
competência; 

b. conciliar as atribuições pertinentes ao cargo que ocupa de odontólogo 
e os inerentes ao de responsável pelo Projeto OdontoSesc; 

c. acompanhar os prazos para renovações de alvarás da Vigilância Sanitária, 
Plano de Gestão de Resíduos de Saúde, entre outros necessários ao 
funcionamento da Unidade Móvel;

d. acompanhar a utilização de material de consumo, bem como dos 
recursos financeiros destinados ao Projeto;

e. apoiar a gerência na supervisão e controle das atividades da Unidade 
Móvel OdontoSesc;

f. executar tarefas estabelecidas pelo superior hierárquico para alcançar 
os objetivos da Unidade Móvel OdontoSesc;

g. representar institucionalmente o Sesc na localidade de atuação da 
Unidade Móvel;
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h. realizar os pedidos de contratação e compras necessárias ao 
desenvolvimento do Projeto;

i. acompanhar a manutenção preventiva e corretiva da Unidade Móvel;
j. enviar para a gerência da área as informações solicitadas em planilhas 

relatórios e outros, exigidos pelo Departamento Nacional cumprindo os 
prazos estabelecidos pelo mesmo;

k. manter seu superior hierárquico permanentemente informado 
do andamento dos trabalhos sob sua supervisão e apresentar, 
periodicamente, relatórios de atividades sob sua responsabilidade;

l. contribuir no planejamento das ações, articulando-se com a Gerência e 
submetendo a deliberação técnica da Diretoria da área;

m. realizar estudos, articulando-se com a Gerência, para avaliação e 
implantação de programação que atendam às necessidades do cliente;

n. acompanhar a destinação correta dos resíduos de saúde produzidos na 
Unidade;

o. desempenhar, por determinação do seu superior imediato, outras 
atribuições que, pela natureza, possam incluir-se na esfera de sua 
competência;

CAPÍTULO XI
DAS UNIDADES OPERACIONAIS.

Art.  27º. São consideradas Unidades Operacionais de Cultura, o Sesc Centro, 
de Educação, o Sesc Jaraguá, de Lazer e Turismo Social, o Sesc Sesc Guaxuma 
e o Sesc Arapiraca, as quais  estão ligadas e subordinadas diretamente à 
Diretoria de Programas Sociais e têm por finalidade executar as atividades 
finalísticas da Administração Regional e outros trabalhos extensivos à 
coletividade em consonância com as diretrizes institucionais cabendo às 
mesmas o apoio das  Diretorias Financeira e Administrativa e Serviços, no que 
se refere aos assuntos de natureza financeira e  administrativa.

As Unidades Operacionais serão administradas por um gerente indicado 
pelo(a) Diretor(a) Regional e designado pelo Presidente do Conselho. Cabendo 
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à gestão administrativa, bem como suas atividades programáticas, serem 
executadas em conformidade com as políticas institucionais emanadas da 
administração Regional sempre em observância as normas vigentes.

Parágrafo único. Às Unidades Operacionais competem:
a. manter estreito e permanente relacionamento com as Diretorias 

Financeira, Administrativa e Serviços e de Programas Sociais no que for 
da competência de cada uma;

b. manter estreito relacionamento com as empresas e empresários do 
comércio, tendo em vista as proposições da instituição e os serviços da 
Unidade Operacional;

c. valorizar o compromisso da transformação sociocultural da comunidade, 
repensando constantemente as ações e as programações;

d. desenvolver atividades que compõem os Programas Assistência, 
Cultura, Educação, Saúde e Lazer, na busca de resultados quantitativos 
e qualitativos naquilo que for da sua competência;

e. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Administração Regional.

I - A Unidade Operacional de Cultura - Sesc Centro (UO/Sesc Centro) 
caracteriza-se como uma unidade essencialmente de cultura. Além das 
competências comuns a todas as Unidades, deve manter a articulação com 
instituições de cunho cultural e outros órgãos voltados à consecução dos 
objetivos da instituição no que concerne às linguagens culturais cabendo à 
gerência as seguintes competências:

a. elaborar e implementar, conjuntamente com a Diretoria de Programas 
Sociais, os projetos das diferentes linguagens (Artes Cênicas, Artes 
Visuais, Audiovisual, Literatura e Música), estilos e tendências das 
manifestações artísticas e culturais;

b. articular parcerias para realização de ações culturais nas diferentes 
linguagens (Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e 
Música);

c. propor e apresentar à Diretoria de Programas Sociais os projetos 
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e as ações pertinentes às suas atividades, visando demandar junto 
ao Departamento Nacional a viabilização de pesquisas e estudos 
adequados às exigências da clientela;

d. participar de intercâmbio, integração e reciclagem de conhecimento 
entre os analistas, nos eventos de âmbito regional e nacional, para uma 
construção coletiva de processos e produtos culturais;

e. alinhar os processos referentes a operacionalização das ações das 
diferentes linguagens (Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura 
e Música), objetivando a satisfação dos clientes e comunidades;

f. implementar as diretrizes institucionais no sentido de garantir o 
alinhamento das mesmas ao planejamento estratégico;

g. emitir pareceres técnicos, sempre que solicitado, para subsidiar as 
decisões das Gerências; 

h. executar as atividades administrativas quanto à gestão da unidade 
buscando sempre parcerias com as Diretorias Administrativa e Serviços 
e Financeira, observando a competência de cada uma naquilo que for 
necessário, sempre em cumprimento aos instrumentos normativos 
internos;

i. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Diretoria de Programas Sociais em consonância 
com a Administração Regional.

II - À Unidade Operacional de Educação - Sesc Jaraguá (UO/Sesc Jaraguá) 
se caracteriza como uma unidade exclusiva de Educação, que atende ao 
público prioritário do Sesc com as Atividades de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental a quem compete:

a. coordenar e acompanhar o desenvolvimento das atividades de 
educação;

b. analisar e emitir pareceres técnicos de ações, eventos e cursos a serem 
desenvolvidos pelas unidades;

c. desenvolver instrumentos de avaliação processual, apontando aspectos 
positivos e negativos, propiciando a tomada de decisão e transformação 
das atividades na unidade;
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d. buscar parcerias com instituições públicas e privadas, no sentido de 
conhecer as práticas bem sucedidas, visando a construção da cidadania 
por meios de propostas educativas;

e. propor e operacionalizar eventos corporativos que atendam as 
tendências de uma educação contemporânea vinculada aos interesses 
da Instituição;

f. acompanhar e analisar os resultados corporativos da sua área de 
atuação no âmbito da Administração Regional; 

g. estabelecer, por meio da Diretoria de Programas Sociais, contato com 
o Departamento Nacional, viabilizando o desenvolvimento de ações e 
projetos em conjunto, dentro da sua esfera de atuação;

h. executar as atividades administrativas quanto à gestão da unidade, 
buscando sempre parcerias com as Diretorias Administrativa e Serviços 
e Financeira, observando a competência de cada uma no que for 
necessário;

i. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela DPS e Administração Regional.

III - A Unidade Operacional de Lazer e Turismo Social - Sesc Guaxuma (UO/
Sesc Guaxuma) caracteriza-se como uma Unidade de Lazer e Turismo por 
comportar a Atividade Turismo Social, nas modalidades Turismo Emissivo e 
Turismo Receptivo, além de outras, como Recreação, Nutrição e Educação em 
Saúde. Assim, deve especialmente manter a comunicação com organizações 
dos setores hoteleiros, empresas correlatas e outros órgãos voltados à 
consecução dos objetivos da entidade, além das seguintes competências:

a. executar as atividades operacionais, conforme princípios de hotelaria, 
proporcionando aos clientes serviços de qualidade;

b. planejar e divulgar as excursões, passeios e estadias, de acordo com as 
perspectivas do Turismo Social;

c. estabelecer, em consonância com a Diretoria de Programas Sociais, o 
desenvolvimento de projetos conjuntos, em sua área de atuação, para 
viabilização junto ao Departamento Nacional;

d. alinhar junto à Diretoria de Programas Sociais os processos referentes a 
operacionalização da Atividade Turismo Social;
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e. representar, quando indicado pela DPS, a instituição em órgãos de 
interesse, como Conselhos, Fóruns, Comitês, Organizações da Sociedade 
Civil e eventos institucionais;

f. estabelecer parcerias internas com as demais áreas e programas 
institucionais, e externas, com outras instituições, órgãos, empresas e 
outros de interesse da Administração Regional;

g. alinhar com a Diretoria de Programas Sociais a disponibilização dos 
espaços para a execução de outras atividades que se fizerem necessários;

h. executar as atividades administrativas quanto à gestão da unidade, 
buscando sempre parcerias com as Diretorias Administrativa e Serviços 
e Financeira, observando a competência de cada uma no que for 
necessário;

i. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 
ação, demandadas pela Gerência.

IV - A Unidade Operacional Sesc Arapiraca (UO/Sesc Arapiraca) tem como 
característica o desenvolvimento de atividades diversas, contemplando todos 
os programas institucionais, com exceção da Atividade Turismo Social.
A Unidade Operacional do Sesc Arapiraca tem, sob sua subordinação, a 
Coordenação Estadual do Sesc Ler, a qual contempla o Sesc Ler Teotônio 
Vilela e o Sesc Ler Palmeira dos Índios.

§ 2º. À Coordenação Estadual do Sesc Ler compete:
a. coordenar e acompanhar as ações do projeto Sesc Ler junto à equipe 

Pedagógica, avaliando o desempenho dos professores e alunos, em 
parceria com o orientador pedagógico;

b. responsabilizar-se pela formação continuada da equipe pedagógica, 
seguindo orientações do Departamento Nacional;

c. promover a divulgação do calendário de eventos dos Departamentos 
Nacional e Regional, mobilizando a equipe para o repasse das 
informações junto à comunidade;

d. manter contatos com instituições, articulando parcerias que fortaleçam 
as ações do projeto e estimulem o despertar para melhoria da qualidade 
de vida e para o desenvolvimento autossustentável;
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e. orientar e acompanhar as ações inerentes à área administrativa do 
projeto;

f. promover a integração das equipes interprofissionais, despertando-as 
para o propósito do projeto; 

g. emitir pareceres e relatórios pertinentes às ações da sua área de 
atuação para conhecimento e acompanhamento das Direções Regional 
e Nacional;

h. atuar como representante da instituição junto à comunidade;
i. supervisionar os estagiários em atividades complementares à sua 

formação profissional; 
j. realizar outras atividades, que sejam compatíveis com sua esfera de 

ação, demandadas pela Administração Regional.

§ 2º. As unidades do Sesc Ler Teotônio Vilela e Palmeira dos Índios, têm como 
finalidade a execução do Programa Educação, com as Atividades Educação 
de Jovens e Adultos e Educação Complementar. 

V - A Sede Administrativa do Sesc Alagoas encontra-se com sua estrutura 
predial localizada no Sesc Poço, onde são realizadas grande parte das 
atividades meio e finalística cuja responsabilidade encontra-se sob a guarda 
da Diretoria Administrativa e Serviços no tocante às manutenções  estruturais 
pertinentes. 
No que tange às atividades finalísticas, caberá a responsabilidade da execução 
a Diretoria de Programas Sociais, juntamente com suas gerências naquilo que 
for da sua competência.
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TÍTULO VI

CAPÍTULO I
DOS CARGOS DE CONFIANÇA E DAS SUAS ATRIBUIÇÕES

Art. 28º. Dos cargos e atribuições:

§ 1º - Ao Diretor do Departamento Regional compete:
a. dirigir, coordenar e orientar a atuação dos órgãos integrantes do 

Departamento Regional visando a efetivação de suas atribuições;
b. deliberar, no limite de sua alçada, sobre matéria de competência da 

Administração Regional;
c. levar a despacho do Presidente do Conselho Regional os assuntos 

pendentes de sua decisão, de acordo com as normas vigentes;
d. assinar, com o Presidente do Conselho Regional, os documentos 

referentes à abertura de contas bancárias e de movimentação financeira;
e. delegar competências a seus colaboradores para prática de atos de 

sua alçada, nos casos em que não haja dispositivo legal em contrário;
f. opinar sobre assuntos da área de competência do Departamento 

Regional, submetidos à sua consideração pelo Presidente do Conselho 
Regional;

g. supervisionar e acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento-
Programa, Retificativo Orçamentário e dos Planos de Programa de 
Trabalho;

h. prestar contas ao Presidente do Conselho Regional do cumprimento de 
suas determinações e cientificá-lo do andamento dos serviços;

i. propor ao Presidente do Conselho a admissão, demissão e promoção 
dos funcionários, bem como fixar a lotação efetiva, autorização de 
transferências, consignação de elogios e aplicação de penalidades 
disciplinares no âmbito do departamento Regional;

j. autorizar a realização de despesas do Departamento Regional, desde 
que existam dotações orçamentárias, obedecendo aos limites fixados 
pelas normas estabelecidas;
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k. expedir normas específicas de funcionamento dos órgãos do 
Departamento Regional;

l. cumprir e fazer cumprir, na esfera de sua competência, princípios, 
diretrizes, políticas, normas e regulamentos em vigor;

m. reunir, periodicamente, os titulares dos órgãos integrantes 
do Departamento Regional para coordenação das atividades 
correspondentes e exame de assuntos de interesse geral da 
Administração Regional;

n. propor ao Presidente do Conselho Regional a organização do quadro 
de pessoal e suas alterações, bem como a designação e dispensa de 
ocupantes de cargos e funções de confiança;

o. aprovar a antecipação, alteração ou prorrogação do período normal 
de trabalho, respeitando a legislação em vigor;

p. articular-se com órgãos públicos e instituições privadas nacionais, 
com vistas a fortalecer parcerias, visando à consecução dos objetivos 
do Sesc;

q. desempenhar, por determinação do Presidente do Conselho 
Regional, quaisquer outras atribuições compatíveis com sua esfera de 
competência.

§ 2º. Dos Diretores e Assessores:

I – São atribuições dos Diretores e Assessores planejar e avaliar a execução 
das atividades de competência de sua respectiva diretoria, além de:

a. interpretar, divulgar, cumprir e fazer cumprir as normas internas, 
a legislação vigente e os Atos Legais emanados da Administração 
Regional;

b. supervisionar, orientar e controlar as atividades sob sua responsabilidade, 
objetivando a efetivação de suas atribuições;

c. decidir, no limite de sua alçada, sobre matéria pertinente à área de 
competência sob sua supervisão;

d. delegar competências aos seus colaboradores para a prática de atos de 
sua alçada, nos casos em que determinações superiores não o impeçam;
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e. opinar sobre assuntos referentes à área de competência das atividades 
sob sua responsabilidade, submetidos à sua consideração pelo 
respectivo superior imediato;

f. promover a integração das atividades sob sua supervisão com outros 
órgãos do Departamento Regional;

g. coordenar a elaboração dos Programas de Trabalhos do 
Departamento Regional no nível de sua competência;

h. submeter à Direção Regional, os assuntos pertinentes aos órgãos 
sob sua supervisão, sujeitos à decisão daquela autoridade e prestar-
lhe contas do cumprimento de suas determinações, cientificando-o do 
andamento dos serviços;

i. supervisionar o cumprimento dos Programas de Trabalho e 
Orçamento-Programa relacionados aos órgãos sob sua supervisão;

j. apresentar relatórios, periodicamente, das atividades sob sua 
responsabilidade;

k. assegurar o cumprimento dos regulamentos, políticas, diretrizes e 
normas internas;

l. consolidar e fortalecer parcerias visando aos objetivos do Sesc e;
m. desempenhar, por determinação do Diretor Regional, quaisquer 

outras atribuições que, por sua natureza, incluam-se em sua esfera de 
competência.

§ 3º. Dos Gerentes de Área Finalística

I - Aos gerentes das áreas finalisticas de Saúde, Esporte e Recreação e 
Assistência e Biblioteca compete: 

a. assegurar o cumprimento das diretrizes gerais do Sesc, sobretudo no 
que concerne ao desenvolvimento de cada programa e atividade; 

b. elaborar, conjuntamente com os gerentes de Unidades Operacionais, 
relatórios avaliativos das atividades desenvolvidas pelo Programa nas 
Unidades Operacionais naquilo que for de competência;

c. responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades da sua área de 
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competência, mantendo interlocução com as diretorias, demais 
gerências e coordenadores; 

d. planejar ações, articulando-se com os gerentes de Unidades 
Operacionais, sujeitando-as à deliberação da Diretoria de Programação 
Social e demais diretorias, quando necessário;

e. acompanhar, avaliar e implementar as atividades e projetos nas 
Unidades Operacionais de acordo com as Diretrizes Gerais de Ação do 
Sesc; 

f. coletar e fornecer os elementos necessários à elaboração do Programa 
de Trabalho e Orçamento Programa da Administração Regional; 

g. acompanhar a execução do Programa de Trabalho e o Orçamento 
Programa na sua área de atuação; 

h. realizar estudos em conjunto, articulando-se com os demais gerentes 
das Unidades Operacionais, naquilo que for de sua competência e 
coordenadores, para avaliação e implantação de programações que 
atendam às necessidades da clientela; 

i. acompanhar os resultados da produção social com vistas à satisfação 
do cliente e alcance das metas; 

j. monitorar o resultado do programa buscando a melhoria dos serviços 
prestados, no tocante a eficiência, eficácia e resultados;

k. atuar de forma a maximizar a qualidade dos serviços prestados 
aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus 
dependentes e comunidade, observando os padrões de segurança e 
transparência; 

l. manter contato e negociar com outras instituições e/ou profissionais, 
para participação em eventos do Sesc, bem como obtenção de parcerias 
que contribuam para o alcance das metas dos programas;

m. representar o Sesc enquanto prestador de serviços na área de trabalho 
social junto aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, 
seus dependentes e órgãos da comunidade, preservando a imagem 
institucional;

n. opinar e assessorar sobre assuntos referentes à sua área de competência; 
o. realizar visitas de orientação técnica às Unidades Operacionais, sempre 

que necessário; 
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p. realizar, juntamente com os demais gerentes, intercâmbios entre 
as atividades e programas como forma de dinamizar e enriquecer as 
programações; 

q. acompanhar a atuação técnica dos núcleos de sua responsabilidade, 
sugerindo capacitações e atualizações para a execução de ações de 
acordo com as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc;

r. atualizar e disponibilizar as informações das atividades e programas; 
s. manter os técnicos de sua área de atuação informados sobre o 

desempenho das atividades; 
t. propor à Diretoria de Programas Sociais, em parceria com as demais 

gerências, projetos e ações; 
u. validar os documentos e trâmites dos mesmos relacionados aos 

Programas; 
v. manter-se atualizado através de conhecimentos diversificados 

socializando os mesmos com a equipe;
w. desempenhar outras atribuições correlatas à sua esfera de competência.

§ 4º. Aos Gerentes de Unidades Operacionais e Direção Escolar compete:
a. coordenar, executar e controlar as atividades da Unidade Operacional, 

visando atender o cliente, considerando os objetivos do Sesc; 
b. coletar e fornecer os elementos necessários à elaboração do Programa 

de Trabalho e Orçamento-Programa da Administração Regional; 
c. participar das decisões referentes à Unidade sob sua responsabilidade; 
d. cumprir e fazer cumprir, na esfera de sua competência, os programas de 

trabalho, regulamentos, políticas e normas internas em vigor;
e. executar o Programa de Trabalho, observando o Orçamento Programa, 

na sua área de atuação; 
f. deliberar sobre assuntos referentes às Unidades Operacionais; 
g. coordenar e supervisionar a elaboração das programações, projetos 

especiais, estudos e outras demandas; 
h. apresentar relatórios avaliativos das atividades desenvolvidas pela 

Unidade Operacional;
i. assegurar a higiene, a conservação e a segurança dos locais de trabalho; 
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j. propor medidas necessárias a manutenção e ao desenvolvimento das 
atividades da Unidade Operacional, encaminhando-as às respectivas 
Diretorias naquilo que for de competência de cada uma;

k. realizar estudos para organização e implantação de programações que 
atendam às necessidades do cliente; 

l. propor à Diretoria de Programas Sociais, em articulação com as demais 
diretorias, projetos, ações e parcerias; 

m. propor correções, sugestões de aprimoramento dos trabalhos; 
n. responsabilizar-se pela movimentação de valores, prestação de contas, 

bens patrimoniais, pessoal, solicitação de compras, assinatura de 
documentos e outros procedimentos administrativos; 

o. representar o Sesc enquanto prestador de serviços na área de trabalho 
social junto aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo e seus dependentes e na comunidade, preservando a imagem 
institucional;

p. propor seus substitutos temporários;
q. gerenciar e estimular o desenvolvimento dos profissionais das Unidades 

Operacionais; 
r. gerenciar as atividades planejadas e o dimensionamento de recursos, 

adequando-os às necessidades do Sesc;
s. assegurar a coerência dos controles e procedimentos internos com o 

grau de segurança e confiabilidade requerido pela Instituição;
t. executar a gestão administrativa de forma a viabilizar meios e 

mecanismos para a otimização da imagem do Sesc junto à sociedade 
em geral;

u. atuar de forma a maximizar a qualidade dos serviços prestados 
aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus 
dependentes, observado os padrões de segurança, acuidade e 
transparência; 

v. acompanhar a produção social, com vistas à satisfação do cliente; 
w. monitorar o desempenho da Unidade, suscitando a elevação dos 

padrões de eficiência e eficácia do Sesc na sociedade em geral e em 
especial aos trabalhadores do comércio;
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x. manter-se atualizado através de conhecimentos diversificados, 
socializando os mesmos com a equipe;

y. validar os documentos e trâmites dos mesmos relacionados à Unidade;
z. desempenhar outras atribuições correlatas à sua esfera de competência. 

I - Aos Gerentes das Unidades Operacionais, além das competências genéricas 
supracitadas, espera-se habilidade para promover a melhoria do processo 
de gestão e desenvolvimento das atividades, na busca do aumento de 
produtividade, bem como aptidão para atuar nas diversas áreas corporativas.

§ 5º. Dos Gerentes de Área Meio: São atribuições dos Gerentes das Áreas de 
Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos e Operacional Administrativo:

a. planejar, supervisionar e coordenar as atividades sob sua 
responsabilidade;

b. participar de decisões no seu âmbito de atuação; 
c. coletar e fornecer os elementos necessários à elaboração do Programa 

de Trabalho e Orçamento Programa e demais Projetos que envolvam o 
Departamento Regional;

d. executar o Programa de Trabalho observando o Orçamento Programa 
e os projetos aprovados; 

e. assegurar o cumprimento de regulamentos, políticas e normas internas; 
f. participar à sua respectiva diretoria o desempenho das suas atividades; 
g. manter as suas atividades atualizadas e dinâmicas;
h. propor medidas necessárias ao desenvolvimento do órgão sob sua 

responsabilidade, encaminhando-as às respectivas diretorias; 
i. propor medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades das 

Unidades Operacionais, encaminhando-as às respectivas diretorias;
j. consolidar e fortalecer parcerias, visando aos objetivos do Sesc;
k. gerenciar os núcleos de sua responsabilidade, no que diz respeito às 

demandas administrativas, de recursos humanos.
l. desempenhar outras atribuições correlatas à sua esfera de competência.
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§ 6º. Dos  Coordenadores e demais funcionários

I - Compete aos Coordenadores:
a. planejar, supervisionar e coordenar as atividades ou projetos sob sua 

responsabilidade;
b. participar de decisões referentes à área sob sua responsabilidade;
c. atualizar o Gerente da Unidade Operacional e/ou de Programa sobre o 

desempenho das atividades;
d. coletar e fornecer os elementos necessários à elaboração do Programa 

de Trabalho e Orçamento Programa da Administração Regional; 
e. executar o Programa de Trabalho observando o Orçamento Programa, 

na sua área de atuação;
f. assegurar o cumprimento de regulamentos, políticas e normas internas;
g. apresentar, periodicamente, relatórios avaliativos das atividades; 
h. planejar com a sua equipe a execução e avaliação de ações pertinentes 

à sua área de atuação;
i. manter as atividades atualizadas e dinâmicas; 
j. propor medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades da 

Unidade Operacional, encaminhando-as à respectiva chefia imediata;
k. cumprir e fazer cumprir, na esfera de sua competência, os regulamentos, 

políticas e normas internas em vigor;
l. distribuir tarefas entre os colaboradores de sua responsabilidade, 

orientando-os sobre a respectiva execução, sempre que necessário, e 
proceder a sua revisão;

m. desempenhar outras atribuições correlatas à sua esfera de 
competência.

II -  Compete aos demais funcionários:
a. executar e zelar pelas tarefas de sua especialidade funcional, cumprindo 

as demais diretrizes estabelecidas pela instância superior imediata;
b. cumprir e verificar o cumprimento das normas internas, da legislação 

vigente e dos atos da Administração Regional;
c. acompanhar e fornecer subsídios às inspeções e fiscalizações, quando 
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solicitadas, referentes aos assuntos pertinentes a sua atividade laboral 
e a sua respectiva área de atuação;

d. participar, quando convocado, da elaboração do Relatório Anual de 
Gestão, do Planejamento Orçamentário e Plano de Trabalho;

e. participar das reuniões, quando convidados, prestando informações 
que contribuam no processo de tomada de decisão e que agreguem 
valor às atividades da Administração Regional;

f. cumprir as metas estabelecidas pelos programas e projetos da 
Administração Regional;

g. propor e sugerir ideias e ações que contribuam para o alcance das 
finalidades e objetivos da Administração Regional;

h. exercer outras atividades correlatas demandadas pela chefia imediata;
i. compor comissões e/ou atender a outras demandas sugeridas pela 

Administração Regional;
j. observar e cumprir as Resoluções, Normas Técnicas, Atos Normativos 

estabelecidos, e instrumentos legais emanados pela Administração 
Regional.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

A colaboração entre os órgãos, a ética, a transparência e o trabalho em equipe, 
com vista à efetiva consecução dos objetivos organizacionais, deverão se 
constituir em normas básicas de procedimento.
A competência geral estabelecida neste Regimento Interno será  
particularizada, relativamente a cada órgão, nos programas anuais de  
trabalho.
Constituem normas básicas de procedimentos a desburocratização e a 
sistemática delegação de poderes, bem como a colaboração permanente e 
direta entre os diversos órgãos.
Os cargos e funções previstos neste Regimento Interno somente serão preenchidos 
de acordo com o desenvolvimento das atividades e a necessidade dos serviços, em 
proposta fundamentada pela Direção Regional à Presidência do Conselho Regional.
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Cada área é responsável pelo controle de seus bens patrimoniais e materiais 
sob sua guarda;
À Presidência do Conselho Regional compete interpretar este Regimento, 
suprindo suas omissões e dirimindo as dúvidas suscitadas em sua aplicação 
“ad referendum” do Conselho Regional;
As disposições deste Regimento Interno poderão ser reformuladas 
periodicamente, em função de Atos Legais emanados pela Administração 
Regional, que venham modificá-lo, “ad referendum”.
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ANEXOS
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SIGLAS

Assessoria de Comunicação e Marketing – ASCOM
Assessoria de Planejamento – ASPLAN
Coordenação de Relacionamento com Clientes – CRC
Estatística
Orçamento
Controladoria
Coordenação de Contratos e Licitação – CCL
Diretoria Financeira – DFIN
Gerência de Contabilidade - GECON
Gerência de Finanças - GEFIN
Contas a Pagar   
Contas a Receber  
Tesouraria 
Diretoria de Administração e Serviços - DAS 
Gerência de Recursos Humanos – GRH
Gestão com Pessoas 
Rotinas Trabalhistas 
Gerência de Infraestrutura e Serviços – GIS 
Suprimento e Patrimônio 
Manutenção e Obras  
Transporte e Serviços Gerais.
Coordenação de Compras e Almoxarifado – CCA
Almoxarifado
Diretoria de Programas Sociais – DPS
Gerência de Assistência e Biblioteca – GEAB
Biblioteca  
Coordenação do Programa Mesa Brasil – MBS
Cultura
Educação
Trabalho com Grupos (idosos)
Gerência de Esporte e Recreação – GER 
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Desenvolvimento Físico e Esportivo 
Recreação
Turismo 
Gerência de Saúde – GS
Coordenação de Nutrição – CNUT
Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico 
Saúde Bucal
Coordenação Estadual do Sesc Ler – CSL
Unidade Operacional Sesc Poço – UO/POÇO
Unidade Operacional Sesc Guaxuma – UO/GUAXUMA
Unidade Operacional Sesc Centro – UO/CENTRO 
Unidade Arapiraca – UO/ARAPIRACA
Unidade Sesc Jaraguá – UO/JARAGUÁ
Unidade Sesc Ler Palmeira dos Índios – UO/PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Unidade Sesc Ler Teotônio Vilela – UO/TEOTÔNIO VILELA
Gerência de Tecnologia e Informação – GTI 
Secretaria Geral – SG



ORGANOGRAMA

Sesc Alagoas | 83



DESDOBRAMENTO
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