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PORTARIA N."

0t/2017
de 1610l/2017

!9E3COOF/PR
5ervieo Nocionql de Aprendirqcem' do CoooeroriJismo

PORTARIA N.'0l/2017 de 15 de Fevereiro de 2016.

Defne os pardmetros de participaqdo do
SESCOOP/PR em cursos, pale.stras e
tretnamentos e a contrapartida das
Cooper.ttivas em eventos descentralizados,
para o perlodo de l6 de janeiro de 2017 a
15 de fevereiro de 2018.

considerando o disposto na Resolugao 46 de 26 de agosto de 2016, que ,.Normatiza a contratacao
de Instrutoria e o Plano de Trabalho das Cooperativas" editada pelo SESCOOp/pR, especialmente
a disposigao dos Artigos l5 e l6;l

o Presidente do sEScooP/PR, usando de suas atribuig6es regimentais, que lhe confere o artigo 15,
item IV do Regimento Intemo do SESCOOp/pR resolve:

Art. l'- Definir os pardmetros de participagio do SESCoop/pR em cursos, palestras e
treinamentos, assim como, a contrapartida financeira das Cooperativas em eventos descentralizados,
para o perfodo d,e l6 dejaneiro de 2016 a l5 de fevereiro de 201g.

Art.2" - Em cursos ou palestras provenientes de projetos descentralizados, o valor a ser apoiado
pelo SESCOOP/PR e a respectiva participageo financeira do pirblico benefici6rio observara a
f6rmula abaixo:

I Art. I7. Por meio de Ponaria editada pelo Presidente do sEScooP/PR, ad referendum do conselho Administrativo, serao
definidos os paremetros de participagio do SESCooP/PR em cursos, palestras e treinamentos, assim como, a contrapartida
financeira do piblico benefici6rio em eventos descentralizados,

An l8. No.caso de contratagao de palestras, observar-se-6 os pardmetros de panicipagdo do SESCoOp/pR e a contrapanida
financeira do piblico benefici6rio em eventos descentralizados, conforme disposto # ponariu editada pelo presidente do
SESCOOP/PR, ad referendum do Conselho Administrativo.
Pardgrafo Unico: Nos casos em que for.ministrada mais de uma palestra em um injco dia. na mesma Cooperativa, serd auferido ,decr€scimo proporcional ao nimero de. palestras, conforme disciplinado por meio de ponaria editad'a pelo presidente dofi
SESCOOP/PR, ad referendum do Conselho Administrativo., - -&
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VP = VR + [(CHP - VR) xI%]
Onde:

VP: Valor da participagio do SESCOOPiPR;

VR : Valor de Refer€ncia;

CHP: Custo da Hora/Palestra

I% : indice de participagdo adicional

I - O valor de Referdncia (VR) para cursos 6 de R$ 277 ,14 (duzentos e sessenta e sete reais e quatorze

centavos)

II - O valor de Refer6ncia (VR) para palestras 6 de R$ 2.771,51 (dois mil, setecentos e setenta e

um reais e cinquenta e um centavos)

III - O indice de participagdo adicional (l%) 6 limitado a34 Yo (trinta e quatro por cento)

ParAgrafo primeiro: Nos termos do Artigo I 5, $2' da Resolugao SESCOOP/PR n' 46i2016, o valor

a ser apoiado pelo SESCOOP/PR observar6 a adequagdo do projeto ao PEDC (Plano Estratdgico de

Desenvolvimento Cooperativo), restando, ret'erido apoio, limitado ao valor do teto inicial (VT) nos

demais casos.

Parrigrafo segundo: Nas hip6teses em que ocorra participagdo tlnanceira pela Cooperativa, aldm

de motivar o valor da hora ou da palestra, a mesma dever6, quando do envio do relat6rio de

encerramento do evento, nos termos do capitulo X da ResolugSo SESCOOP/PR n" 46/2016,

comprovar o respectivo disp6ndio, mediante c6pia de Nota Fiscal da prestagao do servigo contratado.

Parigrafo Terceiro: O SESCOOP/PR apoiar6 no mriximo 03 (trds) palestras de um mesmo instrutor

a ser realizada em um [nico dia rra mesma Cooperativa beneflciriria. Neste caso, o apoio pelo

SESCOOP/PR para a segunda palestra limitar-se-it a 20Yo (vinte por cento) do valor pago para a

primeira parcela e, para a terceira palestra, a l0 %o (dez por cento) do valor pago para a primeira

palestra.

Art.4" - Em Treinamentos Vivenciais Cooperativos, conforme conceito do inciso XIII, do artigo l"
da Resolugdo 4612016. provenientes de projetos descentralizados, o valor a ser apoiado pelo

SESCOOP/PR fica limitado em R$ 8.314.52 (oito mil. trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois

centavos) Dor evento.

Parigrafo Unico: Caso o valor contratado ultrapasse o limite m6ximo de participagSo do

SESCOOP/PR, o evento somente ser6 realizado mediante complementagao financeira do valor

excedente pelo priblico benefi ci6rio.

Art. 5" - Para cursos de P6s-Graduag6es, lato sensu e sticto sensu, o SESCOOP/PR apoiar6 atd 65

o/o (sessenta e cinco por cento) do valor do curso, Iimitado a R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e
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cinco mil reais), restando ao pirblico beneficiririo a responsabilidade pela complementagao
financeira que se fizer necess6ria.

Art.6" - Os valores dispostos napresente Portaria foram reajustados considerando o indice Nacional
de Pregos ao Consumidor - INpC, exercfcio 201 6, percentual de 6.5g%o.

Par:igrafo Unico: A aplicagdo do reajuste para atualizagEo dos valores cobrados por instrutores i6
cadastrados no sistema CDH dar-se-d mediante solicitagdo do instrutor. na data-base de seu cadastro,
assim entendida a data de inclusSo no sistema GDH. o reajuste ser6 concedido apenas para os
instrutores que tenham atuado no exercicio de 2016, em ao menos 3 (tr6s) diferentes eventos
apoiados pelo SESCOoP/PR, cujos cadastros estejam arivos pelos irltimoi 12 (doze) meses e neo
tenham sido atualizados monetariamente neste perfodo.

Art.7" - Essa portaria entra em vigor na data de sua assinatura, tendo validade pelo periodo de l6
de janeiro de 2017 a I 5 de fevereiro de 201 E.

Art. 8" - Revoga-se a Portaria n.. 0l/2016, de l5 de fevereiro de 2016.

Curitiba, 16 de janeiro de 2017.
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