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2 - APRESENTAÇÃO  

 

O presente relatório dispõe sobre a gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

SENAR, referente ao exercício de 2015, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como 

prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição 

Federal. 

Organizado para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão, seu 

desenvolvimento contempla documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, 

financeira, operacional e patrimonial. Os resultados demonstrados refletem a realidade da Unidade. 

No exercício de referência do relatório destacaram-se as ações de Assistência Técnica e 

Gerencial (ATeG), com o modelo que alia adequação tecnologia e consultoria gerencial das 

propriedades rurais, o Projeto Centros de Excelência, o Programa Rede e-Tec Brasil no SENAR, a 

criação da primeira unidade de ensino, denominada Centro de Formação Técnica em Florestas e a 

EaD SENAR que ampliou a oferta de cursos de formação inicial e continuada via internet. 

Outro destaque do exercício foram as Ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), do Governo Federal, que teve o objetivo de ampliar a oferta de 

educação profissional e tecnológica, expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância, bem como cursos de 

formação inicial e continuada.  

Foram prioritárias também, ações de Promoção Social em programas e projetos voltados 

para a área da saúde, com atividades educativas e preventivas, objetivando mudanças de 

comportamento individual e coletivo, em adequação as condições ambientais e perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida da população rural. 

 

Cabe ressaltar, que no exercício de 2015 mais de 4,5 milhões de produtores, trabalhadores 

rurais e pessoas inseridas no processo agrossilvipastoril participaram dos cursos, treinamentos e 

atividades ofertados pelo SENAR em todo país; 707.780 de Formação Profissional Rural, 283.555 

de Promoção Social, 1,8 milhão nos Programas Especiais com finalidades voltadas à educação 

profissional e/ou promoção social e 1,4 milhão em seminários, palestras e oficinas. Além disso, o 

Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio, na modalidade de Ensino a Distância, concluiu o 

ano com 2.849 matrículas em seus 43 polos e a Assistência Técnica e Gerencial possibilitou o 

atendimento de 2.470 propriedades rurais. Por meio do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – Pronatec, 21.295 matrículas foram realizadas em cursos voltados para a formação em 

diversas ocupações do mercado de trabalho, enquanto o Ensino a Distância (EaD SENAR), 

possibilitou a realização de 98.742 matrículas em 47 cursos. 
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS  

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) – Administração Central 

CNPJ: 37.138.245/0001-90  

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

Endereço Postal: SGAN 601 – Módulo “K” –1º andar – CEP: 70.830-021 – Brasília – DF 

Telefone /Fax Contato: (61) 2109-1300 (61) 2109-1325 

Página na Internet: www.senar.org.br 

 

 

3.1. Finalidade e competências   

Lei nº 8.315/91, Decreto nº 566/92 e Regimento Interno da Entidade 

 Organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, o ensino da formação 

profissional rural e a promoção social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das 

agroindústrias que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal; 

 Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e 

na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego; 

 Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir 

metodologias adequadas à formação profissional rural e promoção social do trabalhador rural; 

 Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos programas e projetos de 

formação profissional rural e promoção social; 

 Assessorar o Governo Federal em assuntos relacionados com a formação de profissionais 

rurais e atividades assemelhadas. 

 

3.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade 

Norma de Criação: 

 Lei nº 8.315/91, publicada no DOU no dia 24/12/1991. 

 Decreto nº 566/92, publicado no DOU no dia 11/06/1992. 

Demais normas relacionadas à gestão e a estrutura da unidade: 

http://www.senar.org.br/
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 As competências do SENAR estão definidas no seu Regimento Interno, aprovado pelo 

Conselho Deliberativo, em 23 de março de 1994, com a última alteração em 05 de março de 2013, 

registrada sob o Nº 113588 – Cartório de 1º Ofício – Brasília – Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

3.3. Ambiente de atuação  

Compreende todo o universo dos produtores rurais, sejam eles: pessoas físicas ou jurídicas. A 

capilaridade do SENAR permite a atuação em todos os Estados da Federação, Municípios e Distrito 

Federal. 

 

3.4. Organograma 

 

 

Figura 1 - Organograma 
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                                  Quadro 3.4.1.  Competências das Áreas Estratégicas 

ÓRGÃO/ÁREA 

 

COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO DATA DA NOMEAÇÃO/ 

EXONERAÇÃO 

Conselho 

Deliberativo 

Ao Conselho Deliberativo compete a 

função de superior deliberação e 

normatização dos objetivos do 

SENAR, notadamente no que se refere 

ao planejamento, estabelecimento das 

diretrizes, organização, coordenação, 

controle e avaliação das atividades 

Fonte: Regimento Interno do SENAR 

João Martins 

da Silva 

Júnior 

Cargo Transmitido 

Portaria nº 

023/CNA/14 por 

tempo indeterminado 

 

31/12/2014 

 

 

 

 

 

Conselho Fiscal 

Ao Conselho Fiscal compete a função 

de acompanhar e fiscalizar a execução 

financeira e orçamentária, observado 

o contido no Relatório de Atividades e 

Pareceres de Auditoria Independente 

Fonte: Regimento Interno do SENAR 

Antônio Luiz 

Feitosa 

Presidente do 

Conselho Fiscal 

19/01/2015 

 

 

 

 

 

Secretaria Executiva À Secretaria Executiva compete a 

função de dirigir, ordenar e controlar 

as atividades técnicas, praticando 

todos os atos formais de gestão, 

coordenação e controle 

administrativo. 

Fonte: Regimento Interno do SENAR 

Daniel 

Klüppel 

Carrara 

Secretário Executivo  

 

Portaria nº 005/CD/2010 

 de 05/04/2010 

 

 

Chefia de Gabinete À Chefia de gabinete compete apoiar Abdon Soares Chefe de Gabinete 

Portaria nº 013/14/SE 

 de 1º/08/2014 
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ÓRGÃO/ÁREA 

 

COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO DATA DA NOMEAÇÃO/ 

EXONERAÇÃO 

o Secretário Executivo e dar 

encaminhamento aos assuntos 

relacionados aos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, com a 

responsabilidade de representação 

institucional, comunicação interna e 

externa à organização, bem como 

análise e processos de parcerias 

institucionais. 

de Miranda 

Júnior 

 

Mansueto José 

Cesar Lunardi 

 

 

Chefe de Gabinete 

Portaria nº 016/15 SE de 

1º/06/2015 - Exoneração 

 

 

Portaria nº 017/15/SE 

 de 1º/06/2015 

 

Auditoria Interna 

(AUDI) 

À AUDI compete a fiscalização da 

gestão dos recursos financeiros e 

orçamentários, auxiliando a 

organização a alcançar seus objetivos 

por meio de uma abordagem 

sistemática. 

 

João Batista 

da Silva 

 

Chefe da AUDI 

 

 

 

Portaria nº 007/CD 

 de 23/10/2006 

 

Departamento de 

Inovação e 

Conhecimento 

(DIC) 

Ao DIC compete elaborar/ 

estabelecer/definir diretrizes gerais 

para educação profissional técnica de 

nível médio e educação superior do 

SENAR nas suas diferentes 

modalidades de ensino. 

 

Luiz Tadeu 

Prudente 

Santos 

 

Chefe do DIC 

 

 

Portaria nº 003/14/SE 

 de 25/02/2014 

Departamento de 

Educação 

Profissional e 

Promoção Social 

(DEPPS) 

Ao DEPPS compete a coordenação 

nacional de projetos e programas de 

formação profissional rural e de 

promoção social, treinamentos 

metodológicos, acompanhamento, 

avaliação e controle dos trabalhos 

técnicos executados pela organização. 

 

Andréa 

Barbosa Alves 

 

Chefe do DEPPS 

 

 

 

Portaria nº 002/CD/07 

 de 01/03/2007 
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ÓRGÃO/ÁREA 

 

COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO DATA DA NOMEAÇÃO/ 

EXONERAÇÃO 

Departamento de 

Administração e 

Finanças (DAF) 

Ao DAF compete coordenar, orientar 

e executar todos os atos e fatos 

administrativos e financeiros com as 

boas práticas e técnicas 

administrativas e de acordo com a 

legislação vigente, bem como atender 

os órgãos de controle interno e 

externo, acompanhar os assuntos 

técnicos pertinentes a arrecadação e 

estimular a comunicação estratégica 

no que tange à gestão financeira. 

Rosanne Curi 

Zarattini 

Chefe do DAF 

 

Portaria nº 002/CD 

 de 15/07/2004 

Assessoria de 

Comunicação 

(ACS) 

À ACS compete garantir a excelência 

e veracidade dos conteúdos 

produzidos pela entidade e dos 

divulgados pela mídia, bem como a 

coordenação e produção de blogs, 

monitoramento de todos os veículos 

de comunicação e desenvolvimento de 

campanha de divulgação e marketing. 

Carmensita 

Corso 

Chefe da ACS 

 

Portaria nº 009/CD/2010 

 de 21/06/2010 

Assessoria Jurídica 

(AJU) 

À AJU compete a elaboração de 

pareceres e considerações Jurídicas 

relacionadas a toda organização, bem 

como representá-la perante os poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo. 

Eliziane de 

Souza 

Carvalho 

 

Chefe da AJU 

 

 

 

Portaria nº 008/13/SE 

de 08/04/2013 
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                         3.5. Macroprocessos finalísticos 

 
                             Quadro 3.5.1. Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Formação 

Profissional Rural 

Processo educativo, não formal, participativo e 

sistematizado, que possibilita a aquisição de 

conhecimento, habilidades e atitudes, para o 

desempenho de uma ocupação. 

Treinamentos Metodológicos, 

Capacitações e Elaboração e 

Produção de Material Didático 

Trabalhadores rurais e 

trabalhadores da agroindústrias 

que atuem exclusivamente na 

produção primária de origem 

animal e vegetal. 

DEPPS 

Promoção Social Processo educativo, não formal, participativo e 

sistematizado, que visa o desenvolvimento de 

aptidões pessoais e sociais do trabalhador rural e 

de sua família, numa perspectiva de maior 

qualidade de vida, consciência crítica e 

participação na vida da comunidade. 

Ações de Promoção Social, 

Elaboração e Produção de 

Material Didático. 

Trabalhadores rurais e 

trabalhadores da agroindústrias 

que atuem exclusivamente na 

produção primária de origem 

animal e vegetal. 

DEPPS 

Inovação e 

Conhecimento 

Processo educativo formal, participativo e 

sistematizado, que visa o desenvolvimento de 

capacidades técnicas pessoais do trabalhador rural 

e de sua família, numa perspectiva de maior 

qualidade de vida, consciência crítica e 

participação na vida da comunidade. 

Treinamentos Metodológicos, 

Capacitações, Cursos Técnicos, 

Presenciais e a Distância e 

Elaboração, Produção de 

Material Didático. 

Jovens, Adultos e 

Trabalhadores, prioritariamente 

do meio rural. 

DIC 

Assistência 

Técnica e 

Gerencial 

Processo educativo, não formal, de caráter 

continuado, que promove processos de gestão, 

produção, beneficiamento e comercialização das 

atividades e dos serviços agropecuários, 

agroextrativistas, florestais e artesanais. 

Atendimento Técnico, 

Capacitações e 

Produção de Material Didático. 

Produtores rurais que atuem, na 

produção primária de origem 

animal e vegetal, classificados 

nas categorias de médio e 

pequeno produtor. 

Secretária 

Executiva 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO 

E OPERACIONAL 

 

4.1. Planejamento Organizacional 

O planejamento estratégico do SENAR Administração Central cuja vigência abrange o 

período de 2009 a 2015, tem como princípio básico norteador a missão institucional. Revisado em 

2011, com realinhamento da missão para “realizar ações de educação profissional e promoção 

social das pessoas do meio rural, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável do país” e tendo como visão “garantir educação profissional rural 

de excelência, contribuindo para que o Brasil conquiste a posição de maior produtor de 

alimentos do mundo, com sustentabilidade ambiental e inclusão social”. 

 

4.1.1.  Descrição sintética dos objetivos do exercício 

O realinhamento da missão e da visão do negócio implicou no estabelecimento de vinte 

objetivos estratégicos vinculados aos resultados de impacto social que se pretendia obter, conforme 

demonstrado na figura 2 - Mapa Estratégico.   

 
Figura 2 Mapa Estratégico 
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4.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico:  

Ao longo da vigência do planejamento estratégico cuja abrangência contempla o período de 

2009 a 2015, verifica-se o cumprimento de todos os objetivos estabelecidos, com implementações 

de programas e projetos, conforme demonstrado no quadro 4.4.3.1. Planos X Competências 

Institucionais, com destaque no exercício para os seguintes projetos: 

 

 

Programa de Formação de Jovens Rurais:  
 

Voltado para brasileiros com espírito de liderança, com idade entre 22 e 35 anos, o programa 

preparou jovens do meio rural para impulsionar ainda mais o setor agropecuário. O programa 

ofereceu curso de formação, dentro de uma metodologia inovadora, que permite o desenvolvimento 

pessoal e profissional como líder. Dos 135 jovens selecionados para participar do curso de 

formação, permaneceram até o final, 124 jovens dos seguintes estados: AC, AL, AM, BA CE, DF, 

ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e TO. 

 

Ao longo do programa foi utilizado ambiente na modalidade EaD, com acesso à plataforma 

de vídeos HSM, propiciando  a interação entre os participantes e os tutores, acesso aos conteúdos 

dos cursos, chat e fórum de discussão para ampliação de troca de conhecimento, campo para 

entrega dos trabalhos coletivos e individuais e curso de inglês. Assim estimulando o jovem a 

desenvolver desafios práticos voltados para o Agronegócio e a propor planos de ação de grande 

relevância para o seu respectivo estado. 

 

 

Programa Negócio Certo Rural - NCR:  
 

É um programa voltado para pequenos e micros produtores rurais, que tem como objetivo 

trabalhar ferramentas simples de gestão e assim melhorar a administração da pequena propriedade 

rural, por meio de treinamento e consultoria. 

 

No exercício em questão houve a execução de uma Capacitação/Reunião de Gestores do 

Programa Negócio Certo Rural, com carga horária de 16 horas/aula, na Sede do SENAR 

Administração Central, em Brasília. O evento contou com a presença de 56 gestores estaduais do 

SENAR e teve a finalidade de capacitar os gestores na nova metodologia do NCR e discutir 

questões relativas ao novo convênio. Participação os seguintes Estados: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, 

ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e TO. 

 

Foram realizados, treze Cursos de Atualização de Instrutores do Negócio Certo Rural, com a 

presença de 319 instrutores, onde estes já atuavam no programa e receberam o repasse da 

metodologia atualizada para continuarem aptos a trabalharem com o NCR. Foi realizado também, 

um Curso de Multiplicadores, com a finalidade de ampliar o número de multiplicadores nacionais 

para atuarem no programa em todo o país, onde foram capacitados quatorze profissionais. Oito 

Cursos de Formação de Instrutores do Negócio Certo Rural se realizaram, onde foram capacitados 

mais de cento e sessenta instrutores para atuarem no programa junto ao produtor rural. 
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Treinamentos Metodológicos da FPR e PS:  
 

O SENAR Administração Central desenvolveu e disseminou metodologia educacional própria 

para atender as especificidades do público alvo da Formação  Profissional Rural (FPR) e da Promoção 

Social (PS). Essa metodologia se baseou em princípios pedagógicos e andragógicos referentes à 

educação de jovens e adultos e primaram por estratégias que conjugaram teoria e prática, a experiência 

do educando e atuação do educador, possibilitando que o participante contextualizasse e aplicasse as 

suas competências tanto nos exercícios laborais quanto na vida em sociedade. 

 

Para aplicar a metodologia em campo, o SENAR contou com a participação fundamental 

dos mobilizadores, instrutores, supervisores e técnicos dos Departamentos de Educação em cada 

estado. Tais agentes foram continuamente capacitados em eventos de formação e aperfeiçoamento, 

por equipes permanentes e especialmente treinadas pelo SENAR, que se valeram das premissas 

educacionais e das diretrizes referentes à operacionalização da oferta. 

 

Dessa forma, assegurou-se que as potencialidades técnicas e humanas de cada agente fossem 

acrescidas dos elementos metodológicos que garantiram que a ação educativa fosse efetiva e de 

qualidade. Os Treinamentos Metodológicos da FPR e PS tiveram como objetivo principal a 

formação inicial e continuada desses agentes (instrutores, mobilizadores, supervisores e equipe 

técnica), baseando-se na Série Metodológica e outros documentos norteadores que abordam todos 

os elementos relativos ao planejamento, às técnicas e à avaliação institucional e educativa. Durante 

o exercício foram previstas 125 turmas numa estimativa de 2.500 agentes, tendo a realização de 123 

turmas, perfazendo um total de 1.997 agentes capacitados. 

 

 

Educação à Distância:  
 

O EaD SENAR teve como objetivo levar conhecimento através do mundo digital às pessoas 

ligadas direta ou indiretamente ao meio rural, ofertando os cursos em 5 (cinco) programas distintos, 

conforme abaixo:  

 

Programa Empreendedorismo e Gestão de Negócios (3 cursos) 

 

1) Com Licença Vou à Luta  

2) Trabalhador Empreendedor  

3) Negócio Certo Rural  

 

Programa Inclusão Digital (14 cursos) 

 

1) Word básico  

2) Word intermediário  

3) Excel básico  

4) Excel intermediário  

5) Informática e internet básica  

6) Informática e internet intermediário para negócios 

            rurais  

7) Digitação  

8) Primeiros Passos na Digitação  

9) Primeiros Passos no Word  
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10) Primeiros Passos na Informática  

11) Primeiros Passos na Internet  

12) Primeiros Passos no Excel  

13) Primeiros Passos no E-mail  

14) Primeiros Passos no Canal do Produtor  

 

Programa Qualidade de Vida (3 cursos) 

 

1) Saúde Rural  

2) Doenças Transmissíveis e Saneamento Básico  

3) Educação Postural  

 

 

Programa Campo Sustentável (03 cursos) 

 

1) CAR – Cadastro Ambiental Rural  

2) Prevenção e controle do fogo na agricultura  

3) Proteção de Nascentes  

 

Programa Capacitações Tecnológicas (24 cursos) 

 

Heveicultura: 

 

1) Sistema de Cultivo da Seringueira e Produção  

de Látex   

2) Produção de Mudas de Seringueira  

3) Legislação, Relações de Trabalho e Cooperativismo 

na Heveicultura  

 

Silvicultura: 

 

4) Sistemas de Cultivo na Silvicultura e 

 Projetos Florestais  

5) Produção de Mudas e Manejo Produtivo na 

Silvicultura  

6) Legislação, Relações de Trabalho e Certificação 

 e Gestão do Empreendimento Florestal  

 

Floricultura: 

 

7) Sistemas Produtivos e Manejos Culturais 

 na Floricultura  

8) Produção de Flores de Corte, Flores de Vaso e 

Plantas Ornamentais  

9) Legislação, Planejamento e o Mercado de 

Flores  
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Suinocultura: 

 

10) Assuntos gerais na suinocultura  

11) Produção na suinocultura  

 

 

Bovinocultura de Leite: 

 

12) Reprodução e Genética em Bovinocultura de 

 Leite  

13) Sistemas de Produção e Pastagem para 

Bovinocultura de Leite  

14) Nutrição e Manejo Alimentar em Bovinocultura 

de Leite Manejo Sanitário e Qualidade do Leite  

 

Ovinocultura: 

 

15) Produção e comercialização da carne ovina  

16) Pastagem para ovinocultura  

 

Piscicultura: 

 

17) Manejo Produtivo na Piscicultura  

18) Assuntos Gerais na Piscicultura  

 

Bovinocultura de Corte: 

 

19) Pastagens  

20) Sanidade animal e tecnologias gerenciais  

21) Nutrição animal  

22) Melhoramento genético animal 

23) Reprodução animal 

 

No exercício de 2015 foram matriculados 98.742 participantes, perfazendo um total de 

48.359 concluintes, com a finalização de 575 turmas. 

 

Projeto Agricultura de Baixa Emissão de Carbono:  

 

Tem como objetivo capacitar produtores rurais nas tecnologias preconizadas pelo Plano 

ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) e oferecer assistência técnica aos produtores para 

implantação destas tecnologias, no Biomas Cerrado. Em parceria com o Banco Mundial, Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

– EMBRAPA, foram  realizados  36 Seminários de Sensibilização do ABC Cerrado para 3.726 

produtores rurais, com a finalidade de divulgação do projeto nos Municípios dos 8 (oito) Estados 

participantes: MS, GO, DF, MG, TO, BA, PI, MA. Ainda, execução de Missões de Apoio a 

Implementação do Projeto, em Brasília/DF, em maio e novembro/2015, perfazendo um total de 29 
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técnicos participantes da EMBRAPA, Banco Mundial, SENAR e MAPA. Também a promoção de 

Capacitação de Instrutores, no tema “Tecnologias ABC Cerrado” mencionando as 4 (quatro) 

tecnologias difundidas pelo projeto, tais como Integração Lavoura Pecuária Floresta, Floresta 

plantada, Sistema Plantio Direto, Recuperação de Pastagem Degradada, onde houve a presença de 

42 instrutores das Administrações Regionais mencionadas acima. 

 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- PRONATEC: 
 

É um conjunto de ações que visam ampliar a oferta de vagas na educação profissional 

brasileira, melhorando, assim, as condições de inserção no mundo do trabalho. No SENAR, o 

PRONATEC é uma parceira com o Ministério da Educação para levar educação profissional ao 

interior do País e, assim, abrir novas oportunidades aos jovens e suas famílias, propiciando a 

ampliação de carreiras profissionais do campo. 

 

A pactuação de vagas aprovada pelo MEC para o SENAR em 2015 foi de 24.730 vagas com 

um total de carga horária de 4.428.120 h/aula. Desse planejamento, foram realizadas 21.376 

matrículas perfazendo uma carga horária total de 3.834.600 h/aula, atingindo uma execução de 

86,60%. Cabe registrar que algumas turmas ainda estão em andamento, situação que pode alterar o 

total das matrículas financiáveis para este exercício. 

 

Conforme previsto no Art. 6º, §2º, da Lei 12.513/11, do total de recursos financeiros do 

Pronatec, um mínimo de 30% (trinta por cento) deverá ser destinado para as Regiões Norte e 

Nordeste. No quadro a seguir é possível verificar o cumprimento do citado dispositivo legal: 

 

 Quadro 4.1.2.1 Matrículas Válidas por Exercício e Região Geográfica 

Matrículas Válidas por Exercício e Região Geográfica 

Região Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 TOTAL % 

Norte 8.581 15.316 26.824 8.831 59.552 45% 

Nordeste 3.617 7.303 13.940 6.575 31.435 24% 

Centro Oeste 6.381 7.594 7.794 5.136 26.905 20% 

Sudeste 2.144 4.505 3.689 346 10.684 8% 

Sul 531 884 796 488 2.699 2% 

Total 21.254 35.602 53.043 21.376 131.275 100% 

 

Neste programa se faz necessário as seguintes considerações sobre os exercícios de 2012 a 

2015: 

 

No Relatório de Gestão do exercício de 2014, foi necessário informar que o Ministério da 

Educação – MEC analisou os registros extemporâneos do SENAR e reconheceu a existência de 

3.969 matrículas dos exercícios de 2012 e 2013 que, após os lançamentos no sistema eletrônico do 

MEC (Sistec/MEC), resultou em alterações na execução física dos respectivos exercícios, situação 

essa que exige, também, ajustes nas informações declaradas pelo SENAR nos relatórios anteriores. 

 

Em que pese o reconhecimento e a aprovação do Cadastro Extemporâneo , o SENAR 

também informou no Relatório de Gestão do Exercício de 2014, que o Ministério da Educação – 
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MEC promoveu alterações na chamada “máquina de status de matrícula”, o que gerou distorções na 

execução financiável não só do exercício de 2014, mas retroagindo ao início do Programa. 

 

Assim, foi necessário solicitar às Administrações Regionais uma conferência em 100% da 

população de alunos no sistema eletrônico SISTEC/MEC para apurarem os impactos das mudanças 

e a sinalização da necessidade de eventuais correções no SISTEC/MEC. O SENAR Administração 

Central enviou Ofício/CIRC/Nº 051/2015/DEPPS/SE, juntamente com a Nota Técnica nº001/2015, 

ambos datados em 19 de junho de 2015 para todas as Regionais, dando prazo de 90 (noventa) dias 

para conclusão da conferência e do registro das alterações necessárias no sistema próprio do 

SENAR, o Sistema de Gestão da Bolsa-Formação – SGBF. A Administração Central consolidou 

todas as necessidades de ajustes e enviou ao MEC por meio do Ofício Nº 274/2015/DEPPS/SE, 

datado em 01 de dezembro de 2015. 

 

Até a data de elaboração do presente relatório, o MEC não promoveu os ajustes necessários 

na base de dados do sistema SISTEC/MEC, razão pela qual consideramos que os dados 

apresentados são preliminares. Além disso, algumas turmas de 2015 serão finalizadas somente no 

exercício de 2016, o que poderá alterar as informações sobre o número de matrículas. 

 

Assistência Técnica e Gerencial (ATeG): 

 

Para executar outro objetivo estratégico traçado pela Entidade, destaca-se o esforço do 

SENAR no que concerne a execução da Assistência Técnica e Gerencial (AteG), que foi realizada 

em 22 Administrações Regionais, das quais 09 (nove) já aplicavam a Metodologia Nacional de 

ATeG do SENAR e as demais 13 (treze) estavam em processo de adequação. 

 

Ao todo o SENAR possui 14 (catorze) projetos que contemplem a metodologia nacional de 

Assistência Técnica e Gerencial em execução: Projeto MAPITO (Maranhão, Piauí, Tocantins); 

Travessia Leite, Seca e Palmas (Tocantins); Pró-SENAR; FEM e Capricorte (Bahia); Mais 

Inovação; Mais Leite e Hortifruti Legal (Mato Grosso do Sul); Projeto Café (Espírito Santo); 

Programa Especial Sertão Empreendedor que abrange os estados da região nordeste; Programa de 

ATeG Do Rural à Mesa (Goiás) e o Programa Especial ABC Cerrado, cujas ações são direcionadas 

para os estados de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Além dos 

projetos em execução, há 02 (dois) em fase de implantação, o Projeto MAPA Leite, por meio de 

edital do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e o Projeto Rural 

Sustentável realizado por meio de concorrência em chamada aberta de entidade e é fruto de parceria 

internacional entre MAPA, o Governo do Reino Unido (Department of Environment Food and 

Rural Affairs – DEFRA) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

 

O Projeto MAPITO, que foi fruto de convênio entre o SENAR e o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE,  previu a realização de Assistência Técnica e 

Gerencial, e foi desenvolvido para atender 6.000 (seis mil) propriedades rurais, nas regiões do 

Maranhão, Piauí e Tocantins (Região do Bico do Papagaio) em diferentes cadeias produtivas do 

agronegócio. Em 2015 os resultados do projeto atingiram 4.705 (quatro mil setecentos e cinco) 

propriedades atendidas, 201 Técnicos de Campo capacitados, 36.579 (trinta e seis mil quinhentas e 

setenta e nove) visitas técnicas realizadas e 22.080 (vinte e dois mil e oitenta) visitas de supervisão, 

além de 5.846 (cinco mil, oitocentos e quarenta e seis) produtores capacitados. 
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Para a execução das ações de ATeG, o SENAR contou com a colaboração de 

aproximadamente 800 profissionais, considerando a equipe técnica nacional, as equipes técnicas nas 

Administrações Regionais, Supervisores, Técnicos de Campo, Instrutores e Multiplicadores da 

Metodologia que  contabilizaram aproximadamente 10.000 (dez mil) atendimentos. Para a formação 

de novos instrutores foi selecionada uma equipe de 05 (cinco) profissionais, credenciados ao 

SENAR, habilitados à multiplicação da metodologia. 

 

Em 2015 o SENAR capacitou 258 (duzentos e cinquenta e oito) técnicos no Módulo 

Metodológico e 103 (cento e três) profissionais no Módulo de atualização Metodológica, sob a 

indicação de 09 (nove) Administrações Regionais. A capacitação metodológica e gerencial é 

presencial e prevê o desenvolvimento de competências dos técnicos para atuação junto aos 

produtores rurais. Para auxiliar nos trabalhos, os Técnicos de Campo dispuseram do Caderno do 

Produtor, material desenvolvido para anotações técnicas e gerenciais, onde o produtor registra as 

informações de custos, resultados e receitas da produção para posterior avaliação e compilação dos 

dados pelo técnico. No exercício de 2015 foi produzido e entregue 01 (um) Caderno do Produtor 

para acompanhamento da cadeia produtiva de Bovinocultura de Leite. Também foi elaborada a 

cartilha gerencial para a cadeia produtiva de café. 

 

Além dos Cadernos de Campo, houve a utilização de um software no qual os dados foram 

inseridos para geração de indicadores gerenciais. Em 2015 a ATeG disponibilizou o software em 

(05) cinco cadeias produtivas, cafeicultura, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, 

ovino/caprinocultura de corte e caprino de leite.  

 

Ao todo foram capacitados 05 (cinco) Coordenadores, 11 (onze) Supervisores, 117 (cento e 

dezessete) Técnicos de Campo e 2.470 (dois mil, quatrocentos e setenta) propriedades com 

indicadores e resultados monitorados pela Central de Inteligência. No que tange à capacitação 

profissional, além da modalidade presencial, a ATeG desenvolveu o programa SENAR em Campo, 

que consiste em uma coleção de 10 vídeos de curta duração nos quais são abordados, de maneira 

prática e dinâmica, temas técnicos de diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Estes vídeos 

estão disponíveis na internet e pode ser acessados gratuitamente, no site da instituição, por 

produtores rurais, profissionais da área e demais interessados. 

 

Prevendo os impactos das ações de ATeG no desenvolvimento econômico das propriedades 

rurais, em 2015, além da capacitação metodológica foi firmado um protocolo de intenções com a 

Caixa Econômica Federal (CEF), com vistas à impulsionar a concessão de crédito rural orientado 

aos produtores assistidos na metodologia do SENAR. Para a concretização do objetivo foram 

realizados 02 (dois) treinamentos de Crédito Rural Orientado, os quais contabilizam a participação 

de 43 (quarenta e três) Supervisores de 18 (dezoito) estados da federação. 

 

Durante a participação na Bienal dos Negócios da Agricultura, realizada em setembro/2015, 

ocorreu o Encontro Nacional de Superintendentes do SENAR. Nesta oportunidade, dentre outros 

assuntos, foram apresentadas as ações prioritárias para 2016, dentre elas a ATeG, que foi 

amplamente discutida. Na ocasião, a coordenação nacional apresentou 02 (dois) programas, o Do 

Rural à Mesa, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC, que prevê a melhoria dos processos produtivos, por meio da aplicação da metodologia 

ATeG e a consolidação de um canal de comercialização direta entre produtor e mercado 

consumidor. Outro marco importante neste encontro foi a criação do Fórum Nacional Permanente 

da ATeG cujo objetivo é manter o diálogo constante sobre a metodologia e os resultados práticos da 

ATeG, dificuldades e soluções propostas. 



25 

 

Além dos treinamentos de metodologia de ATeG, o SENAR realizou, também em 2015, 

capacitação para a utilização da ferramenta – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse do Governo Federal – SICONV. Participaram do treinamento sete Administrações 

Regionais (Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Sergipe), em um total de 21 representantes entre Coordenadores e Gestores financeiros. A 

ferramenta é utilizada nos programas de ATeG do SENAR, desenvolvidos por meio de parcerias 

firmadas com o Governo Federal. 

Os projetos de ATeG são executados diretamente pelas Administrações Regionais do 

SENAR possuem apuração própria, e tem seus resultados apresentados em relatório específico. Isto 

porque, as Administrações Regionais do SENAR, são unidades descentralizadas, responsáveis pela 

execução direta dos programas. 

Centros de Excelência: 

No Departamento de Inovação e Conhecimento (DIC), no que se refere aos Centros de 

Excelência, foram realizadas as atividades de execução do planejamento pedagógico, com a 

realização do trabalho de organização curricular dos cursos técnicos previstos para cada cadeia 

produtiva. Por se tratar de um processo inovador no âmbito de atuação do SENAR, e ainda 

considerando a demanda da participação e dedicação efetiva dos técnicos e pedagogos das 

Administrações Regionais que aderiram a esse Projeto, houve a necessidade de prorrogação dos 

prazos inicialmente acordados. Além disso, foram organizados os processos de execução da 

infraestrutura física, com a definição dos projetos executivos, necessários à composição do 

procedimento licitatório para contratação de serviços de engenharia para construção das unidades de 

ensino.  

Rede e-Tec: 

Em referência ao Programa Rede e-Tec Brasil no SENAR, em 2015, foram iniciadas as 

ofertas de duas turmas do Curso Técnico em Agronegócio, na modalidade a distância, em parceria 

com as Administrações Regionais que aderiram e indicaram os polos de apoio presencial. O 

comprometimento para a execução deste Programa ocorreu, inicialmente, pela carência de recursos 

previstos na adesão ao Programa Rede e-Tec Brasil do Ministério da Educação, e não transferidos. 

Em segundo momento, pela restrição de estrutura tecnológica e de pessoal para atender a demanda 

de turmas, superior a expectativa, e ainda, pela compreensão e construção colaborativa dos 

procedimentos internos que envolvem a execução da educação formal, por ser inédita nas rotinas 

educacionais do SENAR. 

Centro de Formação em Florestas: 

 O Centro de Formação em Florestas, primeira unidade de ensino do SENAR, realizou em 

2015 a oferta da segunda turma do curso técnico de nível médio, presencial, sob a gestão exclusiva 

do SENAR, em instalações próprias, sendo gerido pela Administração Central, com a finalidade de 

ampliar as competências organizacionais desta instituição na condução dos processos 

administrativos e pedagógicos da educação formal.  
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4.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

 
Quadro 4.1.3.1. Planos X Competências Institucionais  

 

Nº Programas/ Projetos Objetivos 
Deptº 

Responsável 

Objetivos Estratégicos 

1. Programa Empreendedor Rural Tem como objetivo principal estimular e 

desenvolver o empreendedorismo no campo. 

Ensina a calcular custos de produção, a elaborar 

projetos e a tratar a propriedade como uma 

empresa rural. 

DEPPS 
01)  Incentivar e desenvolver a gestão do 

empreendedorismo. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

2. Encontro de Superintendentes Tem como objetivo reunir os Superintendentes 

das Administrações Regionais, com vistas ao 

nivelamento de informações, discussões e 

reflexões sobre as ações institucionais previstas e 

executadas, com foco no aprimoramento da 

instituição. 

DEPPS 
07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

09) Aprimorar a comunicação interna e 

externa. 

12) Aperfeiçoar os mecanismos de 

planejamento, monitoramento e avaliação 

de desempenho. 

3. Treinamentos Metodológicos para 

FPR e PS 

Tem como objetivo principal a qualificação 

metodológica dos agentes (instrutores, 

mobilizadores, supervisores e equipe técnica), que 

atendem a clientela do SENAR. Baseia-se na 

Série Metodológica e outros documentos 

norteadores e aborda a educação de jovens e 

adultos com todos os elementos relativos ao 

planejamento, técnicas e avaliação educativa. 

DEPPS 
13) Garantir  a qualificação dos 

mobilizadores, instrutores e extensionistas. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 
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4. Educação a Distância Modalidade de ensino à distância adotada pelo 

SENAR, com objetivo de levar conhecimento às 

pessoas que vivem no meio rural, por meio da 

internet. 

DEPPS 
01) Incentivar e desenvolver a gestão do 

empreendedorismo. 

02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 

5. Cartilhas Tem como objetivo elaborar cartilhas e outros 

materiais didáticos, que são recursos instrucionais 

auxiliares e complementares aos treinamentos. As 

cartilhas compõem a Coleção SENAR e são 

disponibilizadas conforme a demanda de 

treinamentos e ações realizadas pelas 

Administrações Regionais. 

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 

6. Reuniões Técnicas com Grupos 

de Gestores e Consultores por 

Temas 

Objetiva promover a troca de informações entre 

Administrações Regionais e Administração 

Central, possibilitando a disseminação de 

metodologias de programas e projetos, 

nivelamento institucional quanto às diretrizes 

nacionais e articulações estratégicas para o setor 

rural. 

DEPPS 
05) Fortalecer e mobilizar o sistema. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 

7. Implementação de Projetos em 

Parceira com a CNA 

Tem como objetivo realizar ações estratégicas que 

complementam e fortalecem a atuação do 

Sistema. 

DEPPS 
05) Fortalecer e mobilizar o sistema. 
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8. Produção e Atualização de 

Documentos Técnicos 

Tem como objetivo revisar, adequar e atualizar 

documentos técnicos norteadores, visando 

aprimorar o processo ensino-aprendizagem das 

ações e atividades do SENAR realizadas junto ao 

público do meio rural. 

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 

9. Programa Útero é Vida Tem como objetivo principal oferecer ações de 

educação, prevenção e diagnóstico do câncer de 

colo de útero, por meio de palestras sobre saúde 

da mulher e do exame preventivo Papanicolau. É 

realizado em comunidades carentes dos serviços 

de saúde. 

DEPPS 02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

10. Programa com  Licença vou à 

Luta 

Criado especialmente para as mulheres do campo. 

Aborda noções de gestão, administração e 

liderança e empreendedorismo e visa transformar 

a participação feminina em fator decisivo para o 

sucesso da empresa rural. 

DEPPS 
01) Incentivar e desenvolver a gestão do 

empreendedorismo 

02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

11. Programa Negócio Certo Rural É um programa voltado para pequenos e micros 

produtores rurais. Tem como objetivo trabalhar 

ferramentas simples de gestão e assim melhorar a 

administração da pequena propriedade rural, por 

meio de treinamento e consultorias. 

DEPPS 
01) Incentivar e desenvolver a gestão do 

empreendedorismo. 

02) Proporcionar acesso às iniciativas 

de educação, saúde, cultura, esporte e 

lazer. 

05) Fortalecer e mobilizar o sistema. 
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12. Programa Sindicato Forte Programa que visa fortalecer os sindicatos e, com 

isso, melhorar o atendimento e os serviços 

prestados aos produtores rurais, por meio de 

capacitação dos dirigentes e colaboradores, 

elaboração de planejamento estratégico.  

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

05) Fortalecer e mobilizar o sistema. 

13. Programa Inclusão Digital Rural O programa Inclusão Digital Rural abre 

oportunidades de crescimento às pessoas do meio 

rural, por meio de cursos sobre o uso adequado e 

eficiente das novas tecnologias, do computador e 

da internet.  

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

14. Programa Trabalho Decente O programa está relacionado à educação postural 

no campo, que objetiva educar os produtores e 

trabalhadores rurais quanto ao conforto, saúde, 

qualidade de vida e segurança no trabalho. 

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

15. Projeto Capacitação Tecnológica 

para Instrutores e Técnicos nas 

Cadeias Produtivas 

Tem o objetivo de atualizar tecnicamente os 

instrutores e técnicos do setor rural com relação 

às principais mudanças e transformações 

significativas no processo produtivo nas cadeias 

produtivas, para que possam multiplicar os 

conhecimentos e consequentemente transformar a 

realidade dentro de uma perspectiva inovadora e 

de geração de conhecimento. 

DEPPS 
03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

06) Estimular a pesquisa e garantir o 

acesso a inovação rural. 
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16. Projeto de Desenvolvimento da 

Suinocultura 

Objetiva capacitar produtores e trabalhadores 

rurais envolvidos com as atividades de granjas 

suínas tecnificadas de pequeno e médio porte. 

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

06) Estimular a pesquisa e garantir o 

acesso à inovação rural. 

17. PRONATEC O Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego é um conjunto de ações que 

visam a ampliar a oferta de vagas na educação 

profissional brasileira, melhorando, assim, as 

condições de inserção no mundo do trabalho. 

DEPPS 
02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças. 

18. Projeto Agricultura de Precisão O programa de Agricultura de Precisão tem o 

objetivo de capacitar produtores e trabalhadores 

rurais, diretamente ligados à gestão, operação e 

manutenção de máquinas agrícolas com 

tecnologias embarcadas (alta tecnologia), visando 

melhorar a produtividade, diminuir custos, e ainda 

preservar o meio ambiente. 

DEPPS 
01) Incentivar e desenvolver a gestão do 

empreendedorismo. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 

06) Estimular a pesquisa e garantir o 

acesso à inovação rural. 

19. Produção de Leite de Qualidade – 

Recursos Financeiros SENAR 

Tem como objetivo capacitar pequenos e micro 

produtores rurais de leite, visando atender e 

cumprir a legislação vigente (IN 62) e assim, 

melhorar a qualidade do leite produzido no Brasil.  

DEPPS 
03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 
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20. Projeto Agricultura de Baixa 

Emissão de Carbono – Banco 

Mundial 

Tem como objetivo capacitar produtores rurais 

nas tecnologias preconizadas pelo Plano ABC 

(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) e 

oferecer assistência técnica aos produtores para 

implantação destas tecnologias, no Biomas 

Cerrado. 

DEPPS 
06) Estimular a pesquisa e garantir o 

acesso à inovação rural. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças 

21. Programa de Formação de Jovens 

Rurais 

Tem como objetivo capacitar e atrair jovens 

talentos do meio rural e qualifica-los para 

exercerem posições de lideranças no setor rural. 

DEPPS 
01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

 

22. 

ABC / BNDES – Capacitação de 

Projetistas e Analistas Bancário 

 

Desenvolver um programa de capacitação para 

projetistas e analistas financeiros na área de 

projetos de agricultura de baixa emissão de 

carbono, para atender o Programa ABC, além de 

elaborar roteiros de projetos diferenciados para 

cada tecnologia e para diferentes regiões 

brasileiras. 

 

DEPPS 

06) Estimular a pesquisa e garantir o 

acesso à inovação rural. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças. 

23. Programa de Prevenção e 

Controle do Fogo na Agricultura 

Capacitar Instrutores do SENAR como 

multiplicadores sobre técnicas de prevenção, 

controle e combate ao fogo com posterior 

estruturação de cursos de FPR. 

DEPPS 
03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças. 
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24. Cadastro Ambiental Rural – CAR  

 

Capacitar multiplicadores regionais do SENAR 

para que estes, por sua vez, capacitem os técnicos 

de sindicatos das suas unidades federativas (Fase 

I). 

DEPPS 
03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural.  

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças. 

25. Programas na Área de Saúde Promover ações de “Saúde do Homem do 

Campo”, que contribuam significativamente para 

a compreensão da realidade singular masculina 

dentro do seu contexto sociocultural e político-

econômico, possibilitando o aumento da 

expectativa de vida e a redução dos índices de 

morbimortalidade por causas preveníveis e 

evitáveis nessa população. 

 

DEPPS 

02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 
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26. Programa de Assistência Técnica 

e Gerencial 

Tem como objetivo oferecer ao produtor 

brasileiro um modelo de transferência de 

tecnologia associada à consultoria gerencial, que 

priorize a gestão da atividade de forma eficiente e 

com isso consiga alcançar mudanças efetivas no 

ambiente das empresas rurais. 

Secretaria 

Executiva 

01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo. 

02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

06) Estimular a pesquisa e garantir o 

acesso à inovação. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças 

12) Aperfeiçoar os mecanismos de 

planejamento, monitoramento e avaliação 

de desempenho 

13) Garantir a qualificação dos 

mobilizadores, instrutores e extensionistas 

18) Diversificar fontes de recursos e 

intensificar as parcerias financeiras. 
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27. MAPITO  

Tem como objetivo desenvolver e implantar um 

modelo de gestão e operação de assistência 

técnica continuada aos micro e pequenos 

produtores da classe C e D/E, que englobe os 

processos da cadeia produtiva, visando 

proporcionar sua evolução socioeconômica. 

Secretaria 

Executiva 

01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças 

12) Aperfeiçoar os mecanismos de 

planejamento, monitoramento e avaliação 

de desempenho 

13) Garantir a qualificação dos 

mobilizadores, instrutores e 

extensionistas 
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28. Projeto Mapa Semiárido  

Tem como objetivo implantar um modelo de 

gestão e operação de assistência técnica e 

gerencial de maneira continuada baseada na 

meritocracia.  

Secretaria 

Executiva 

01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças 

12) Aperfeiçoar os mecanismos de 

planejamento, monitoramento e avaliação 

de desempenho 

13) Garantir a qualificação dos 

mobilizadores, instrutores e extensionistas 
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29. Projeto Mapa Leite 

Tem como objetivo qualificar por meio da 

assistência técnica e formação profissional os 

produtores, transportadores e técnicos 

multiplicadores da cadeia produtiva de leite. 

Secretaria 

Executiva 

01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo. 

03) Estreitar relacionamento com o 

produtor  rural. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

08) Expandir parcerias e consolidar 

alianças 

12) Aperfeiçoar os mecanismos de 

planejamento, monitoramento e avaliação 

de desempenho 

13) Garantir a qualificação dos 

mobilizadores, instrutores e extensionistas 

30. Rede E-Tec Brasil Tem como objetivo a oferta de turmas do curso 

técnico de nível médio na modalidade à distância, 

de modo a aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional rural. 

DIC 
10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 

14) Fomentar a pesquisa, o 

desenvolvimento de produtos e inovação 

(P&DI). 

31. Curso Técnico em Florestas Tem como objetivo realizar o Curso Técnico em 

Florestas na primeira unidade de ensino própria 

do SENAR. 

DIC 
10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 
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32. 

 

Sertão Empreendedor: Um Novo 

Tempo para o Semiárido 

 

Tem por objetivo promover a competitividade e 

sustentabilidade dos empreendimentos rurais no 

semiárido brasileiro através do fomento à 

inovação, ao empreendedorismo e a difusão das 

tecnologias sociais, de produção, gestão e boas 

práticas de convivência com o semiárido. 

 

DIC 

 

 

01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo 

02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

 

 

33. Centros de Excelência em 

Educação Profissional e 

Assistência Rural 

Tem como objetivo Implantar dez Centros de 

Excelência em Educação Profissional e 

Tecnológica do SENAR vocacionadas a realizar 

formação profissional e tecnológica de acordo 

com as principais cadeias produtivas do 

agronegócio, de modo a contribuir para a 

competitividade e o desenvolvimento do setor 

agropecuário brasileiro. 

DIC 
01) Incentivar e desenvolver a gestão e o 

empreendedorismo. 

02) Proporcionar acesso às iniciativas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer. 

04) Prestar assistência técnica e extensão 

rural ao produtor. 

10) Aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional 

34. Educação Formal Tem como objetivo coordenar e apoiar a execução 

das atividades educacionais dos cursos técnicos 

de nível médio e da Faculdade de Tecnologia para 

formação de profissionais de nível técnico e 

superior na área do agronegócio e formular 

políticas e diretrizes gerais para inovação no 

âmbito do Sistema SENAR. 

 

DIC 
05) Fortalecer e Mobilizar o sistema. 

10) aprimorar as estratégias educativas da 

formação profissional. 
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35. Programa Apoio Administrativo 

Tem como objetivo orientar e executar todos os 

atos e fatos administrativos e financeiros com as 

boas práticas e técnicas administrativas e de 

acordo com a legislação vigente, bem como 

atender os órgãos de controle interno e externo e 

acompanhar os assuntos técnicos pertinentes à 
arrecadação. 

 

Secretária 

Executiva, DAF, 

AUDI, AJU E 

ACS 

 

07) Padronizar e Alinhar os procedimentos 

institucionais do SENAR à estratégia. 

09) Aprimorar a comunicação interna e 

externa. 

11) Desenvolver estratégias de marketing 

em prol da imagem do SENAR. 

12) Aperfeiçoar os mecanismos de 

planejamento, monitoramento e avaliação 

de desempenho. 

15) Alinhar a Gestão de RH às definições 

estratégias do SENAR. 

16) Estruturar a gestão do conhecimento. 

17) Desenvolver competências para o 

desempenho eficaz, eficiente e efetivo do 

trabalho. 

19) Primar pela excelência na gestão dos 

recursos. 

20) Aprimorar o mecanismo de 

arrecadação. 
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4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos  

No que se refere ao acompanhamento do desempenho orçamentário e financeiro, é efetuado por 

programa, projeto e ação, por meio do sistema RM. 

São realizados relatórios quadrimestrais para os Conselhos Fiscal e Deliberativo. Outros resultados 

de metas físicas e indicadores são monitorados por meio dos sistemas listados abaixo: 

 GAS – Gestão de Atividades do SENAR 

 SENAR nas Nuvens – Sistema de Gestão de Atividades das Administrações Regionais, 

integrado à Administração Central. 

 SGO – Sistema de Gestão Orçamentária do SENAR 

 

4.3. Desempenho orçamentário  

4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

unidade 

 
Quadro 4.3.1.1. Execução Física e Financeira das Ações  

SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO 
Meta Física 

Orçado Realizado % Utilização Prev. Real. 

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   47.179.681,00 41.142.741,53 87,20% 

0750 - Apoio Administrativo   
47.179.681,00 41.142.741,53 87,20% 

8701 - Manutenção de Serviços 

Administrativos 
1 1 14.404.334,00 11.515.787,46 79,95% 

8777 - Pagamento de Pessoal e Encargos 

Sociais 
106 100 19.143.940,00 16.007.385,38 83,62% 

8711 - Gestão Administrativa 7 7 837.032,00 807.290,22 96,45% 

8715 - Assistência Financeira a 

Entidades 
28 11 12.794.375,00 12.812.278,47 100,14% 

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
  267.193,00 129.964,71 48,64% 

0801 - Formação de Gerentes e 

Empegados 
  267.193,00 129.964,71 48,64% 

8718 - Capacitação de Recursos 

Humanos 
50 87 267.193,00 129.964,71 48,64% 

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL   8.680.373,00 5.602.695,98 64,54% 

0253 - Serviço de Comunicação de 

Massa 
  8.680.373,00 5.602.695,98 64,54% 

8719 - Divulgação de Ações 

Institucionais 
22 16 8.680.373,00 5.602.695,98 64,54% 

212 - COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 
  143.300,00 143.300,00 100,00% 
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SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO 
Meta Física 

Orçado Realizado % Utilização Prev. Real. 

0681 - Participação em Organismos 

Internacionais 
  

143.300,00 143.300,00 100,00% 

8753 - Contribuição a Organismo 

Internacional 
2 2 143.300,00 143.300,00 100,00% 

301 - ATENÇÃO BÁSICA   
757.452,00 697.840,98 92,13% 

0100 - Assistência ao Trabalhador   
757.452,00 697.840,98 92,13% 

8703 - Assistência Médica e Odonto a 

Empregados 

 

106 104 757.452,00 697.840,98 92,13% 

306 - ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO 
  1.066.291,00 907.445,22 85,10% 

0100 - Assistência ao Trabalhador   1.066.291,00 907.445,22 85,10% 

8705 - Auxílio Alimentação a 

Empregados 
106 104 1.066.291,00 907.445,22 85,10% 

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIO 

AO TRABALHADOR 
  129.504,00 134.483,41 103,84% 

0100 - Assistência ao Trabalhador   129.504,00 134.483,41 103,84% 

8706 - Auxílio Transporte aos 

Empregados 
33 31 64.329,00 73.645,00 114,48% 

8707 - Assistência Social a Servidores 102 100 65.175,00 60.838,41 93,35% 

333 - EMPREGABILIDADE   69.937.818,00 44.574.420,19 63,73% 

0108 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador 
  69.937.818,00 44.574.420,19 63,73% 

8729 - Qualificação Profissional na Área 

de Agropecuária e Agroindústria 
753 934 69.937.818,00 44.574.420,19 63,73% 

TOTAL 128.161.612,00 93.332.892,02 72,82% 

Fonte: Sistema RM – SALDUS e Sistema de Gestão Orçamentária SGO 
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4.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 

A forma de contabilização adotada por este Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

interfere diretamente no desempenho da execução orçamentária:  

a) Recursos de Terceiros – Administração Central - Os recursos de terceiros executados 

pela Administração Central são considerados como receita e despesa no momento da sua execução.  

b) Recursos de Terceiros – Administração Regional - Os recursos de terceiros 

transferidos para as Administrações Regionais são considerados como receita e despesa da 

Administração Regional beneficiária de acordo com a execução, cabendo ao SENAR 

Administração Central somente o controle contábil e financeiro dos recursos.  

c) Os recursos próprios transferidos para execução por terceiros são contabilizados 

como adiantamentos e considerados como despesa orçamentária no exercício da prestação de 

contas. Desta forma, a execução orçamentária das transferências consta apenas aquelas cuja 

prestação de contas ocorreu no próprio exercício.  

d) Consta também, execução orçamentária sem dispêndio financeiro, tais como: 

Provisão para Imposto de Renda, Provisão de Férias e, até 31/07/2015 a Depreciação era 

considerada na execução orçamentária. 
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4.3.3. Execução descentralizada com transferências de recursos 

Quadro 4.3.3.1. Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome:  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR 

UG/GESTÃO:  Administração Central 

Modalidade 

Quantidade de 

instrumentos 

celebrados  

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Termo de Cooperação 18 9 8   14.834.258,76      19.132.360,50  14.265.841,08 

Termos de Adesão 51 31 62   45.415.130,87      75.455.916,74    63.759.343,80  

Contratos de Patrocínio 12 7 9     2.300.600,00        1.690.000,00      1.916.595,24  

Outros Repasses, FAR e BAR 18 34 60     2.945.891,47        7.158.876,19      6.821.308,94  

Totais 99 81 139   65.495.881,10    103.437.153,43    86.763.089,06  

Fonte: RM Saldus 

 

 

 

Quadro 4.3.3.2. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de convênio, 

termo de cooperação e de contratos de repasse. 

 

Unidade Concedente 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR 

UG/GESTÃO:  Administração Central 

Exercício da 

Prestação das 

Contas 

Quantitativos e montante repassados 

 Instrumentos  

 (Quantidade e Montante Repassado)  

 Termos de 

Cooperação  

 Termos de 

Adesão  

 Contratos 

de 

Patrocínio  

 Outros 

Repasses, 

FAR e BAR  

Exercício do 

relatório de 

gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 9 3 7 7 

Montante Repassado 
    

3.231.277,73  

    

1.999.362,00  

  

1.800.600,00  

    

578.833,42  

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 7 48 5 11 

Montante Repassado 
  

11.602.981,03  

  

42.893.379,53  

     

500.000,00  

 

2.367.058,05  

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 3 5 0 20 

Montante Repassado 
       

546.677,13  

  

83.966.630,66  
0 

 

1.736.296,19  

Fonte: RM Saldus 
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 Quadro 4.3.3.3.  Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR 

UG/GESTÃO: Administração Central 

Contas apresentadas ao repassador no exercício 

de referência do relatório de gestão 

 Instrumentos  

 Termos de 

Cooperação  

 Termos de 

Adesão  

 Contratos de 

Patrocínio  

 Outros 

Repasses, FAR e 

BAR  

Contas 

analisadas 

Quantidade aprovada 9 3 7 7 

Quantidade reprovada 0 0 0 0 

Quantidade de TCE 

instauradas 
0 0 0 0 

Montante repassado (R$) 3.231.277,73 1.999.362,00 1.800.600,00 578.833,42 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 7 48 5 11 

Montante repassado (R$) 11.602.981,03 42.893.379,53 500.000,00 2.367.058,05 

Fonte: RM Saldus 
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4.3.4. Informações sobre a realização das receitas 

 
Quadro 4.3.4.1.  Demonstração da Receita – Administração Central 

Natureza da Receita Orçada Realizada % Realização 

Receitas Correntes                 

128.161.612,00  

  

102.142.038,34  79,70% 

Receitas de Contribuições                   

65.667.723,00  

    

63.187.068,34  96,22% 

Contribuição para o SENAR                       

65.667.723,00  

       

63.187.068,34  96,22% 

Receita Patrimonial                      

4.895.096,00  

      

5.905.624,91  120,64% 

Receitas de Valores Mobiliários                      

4.895.096,00  

      

5.905.624,91  120,64% 

Juros e Títulos de Renda                         

4.895.096,00  

         

5.905.624,91  120,64% 

Receitas de Serviços                                          

0,00   

                           

0,00   0,00% 

Transferências Correntes                   

17.656.633,00  

    

10.317.055,80  58,43% 

Outras Transf. de Inst. Privadas                       

13.789.946,00  

       

10.167.439,79  73,73% 

Transf. de Convênios                         

3.866.687,00  

            

149.616,01  3,87% 

Outras Receitas Correntes                   

39.942.160,00  

    

22.732.289,29  56,91% 

Outras Receitas                       

39.942.160,00  

       

22.732.289,29  56,91% 

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus e RM Nucleus - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. 
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4.3.5.  Informações sobre a execução das despesas 

4.3.5.1 Quadro – Despesas por modalidade de contratação 

Unidade orçamentária:  Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa  

2015 2014 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 30.954.926,76  28.776.992,43 

a)    Convite 909.725,81 697.182,38 

b)    Tomada de Preços 0,00 0,00 

c)     Concorrência 16.206.420,95 11.033.312,98 

d)    Pregão  13.838.780,00 17.046.497,07 

e)     Concurso 0,00 0,00 

f)     Consulta 0,00 0,00 

g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 0,00 0,00 

2.     Contratações Diretas (h+i) 10.174.620,00 9.756.628,40 

h)     Dispensa 8.923.397,81 8.213.475,79 

i)    Inexigibilidade 1.251.222,19 1.543.152,61 

3.     Regime de Execução Especial Não se aplica Não se aplica 

j)      Suprimento de Fundos 0,00 0,00 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 21.700.235,11 17.322.101,77 

k)   Pagamento em Folha 17.364.260,36 15.243.920,85 

l)  Diárias 2.441.785,66 2.078.180,92 

5.     Outros/Termo de Cooperação/ e 

Adesão/Contrato Patrocínio/Bcº Mundial  32.397.299,24 28.625.321,50 

6.     Total (1+2+3+4+5) 93.332.892,02 84.481.044,10 
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4.3.5.2.  Quadro - Despesas por grupo e elemento de despesa  

Unidade Orçamentária: SENAR Administração Central 

Grupos de Despesa Orçada Realizada 

  2015 2014 2015 2014 

1. Despesas de Pessoal     23.219.730,00      18.098.086,09    19.258.449,45    16.583.616,09  

01 - Salários e Vantagens Fixas 
       

12.823.453,00  

       

10.194.740,00  

     

11.113.391,60  

       

9.633.749,47  

               Recursos Próprios  
       

11.883.453,00  

         

9.535.504,00  

     

10.352.003,48  

       

9.028.422,84  

               Recursos de Terceiros 
            

940.000,00  

            

659.236,00  

          

761.388,12  

          

605.326,63  

02 - Outras Vantagens Variáveis 
         

2.819.694,00  

         

2.033.938,00  

       

1.912.292,96  

       

1.727.530,70  

               Recursos Próprios  
         

2.540.194,00  

         

1.938.588,00  

       

1.805.347,62  

       

1.665.957,55  

               Recursos de Terceiros 
            

279.500,00  

              

95.350,00  

          

106.945,34  

            

61.573,15  

03 - Encargos Sociais Diretos 
         

5.415.461,00  

         

4.139.828,00  

       

4.338.575,80  

       

3.882.640,68  

               Recursos Próprios  
         

5.015.334,00  

         

3.891.952,00  

       

4.044.585,98  

       

3.652.732,00  

               Recursos de Terceiros 
            

400.127,00  

            

247.876,00  

          

293.989,82  

          

229.908,68  

04 - Outros Encargos Benefícios 
         

2.161.122,00  

         

1.728.077,00  

       

1.886.189,09  

       

1.338.192,15  

               Recursos Próprios  
         

1.993.622,00  

         

1.652.211,00  

       

1.758.144,61  

       

1.274.902,56  

               Recursos de Terceiros 
            

167.500,00  

              

75.866,00  

          

128.044,48  

            

63.289,59  

05 - Contingências Trabalhistas 
                           

-    

                

1.503,09  

              

8.000,00  

              

1.503,09  

               Recursos Próprios  
                           

-    

                

1.503,09  

              

8.000,00  

              

1.503,09  

               Recursos de Terceiros 
                           

-    

                           

-    

                         

-    

                         

-    

2. Juros e Encargos da Dívida 
                           

-    

                           

-    

                         

-    

                         

-    

3. Outras Despesas Correntes   104.896.882,00      84.138.157,91    74.074.442,57    67.897.428,01  

01 - Materiais de Consumo 
         

1.403.411,01  

            

559.605,40  

          

554.812,07  

          

442.932,61  

               Recursos Próprios  
         

1.308.035,01  

            

534.530,40  

          

534.265,63  

          

423.104,74  

               Recursos de Terceiros 
              

95.376,00  

              

25.075,00  

            

20.546,44  

            

19.827,87  

02 - Serviços de Terceiro Pessoa 

Jurídica 

       

69.618.076,99  

       

51.268.772,71  

     

45.582.490,72  

     

40.487.695,90  

               Recursos Próprios  
       

54.739.977,99  

       

41.191.722,71  

     

39.245.341,73  

     

32.405.981,23  

               Recursos de Terceiros 
       

14.878.099,00  

       

10.077.050,00  

       

6.337.148,99  

       

8.081.714,67  

03 - Serviços de Terceiros Pessoa Física 
         

1.092.225,00  

            

542.237,00  

          

611.905,16  

          

287.159,50  
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Recursos Próprios  1.086.595,00  413.877,00  611.275,16  250.659,50  

               Recursos de Terceiros 
                

5.630,00  

            

128.360,00  

                 

630,00  

            

36.500,00  

04 - Demais Elementos do Grupo 
       

31.725.840,00  

       

30.827.164,80  

     

26.979.639,26  

     

26.223.454,57  

               Recursos Próprios  
       

31.167.913,00  

       

30.277.907,80  

     

26.607.110,16  

     

25.810.431,93  

               Recursos de Terceiros 
            

557.927,00  

            

549.257,00  

          

372.529,10  

          

413.022,64  

4. Investimentos 
         

1.057.329,00  

            

940.378,00  

          

345.595,36  

          

456.185,43  

01 - Bens Móveis 
         

1.057.329,00  

            

940.378,00  

          

345.595,36  

          

456.185,43  

Total Geral   128.116.612,00    102.236.244,00    93.332.892,02    84.481.044,10  

Fonte: Sistema RM – SALDUS, RM Nucleus - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e Sistema de Gestão 

Orçamentária SGO.  

 

4.4. Desempenho operacional 

4.4.1. Apresentação e análise de indicadores de desempenho  

 
Quadros 4.4.1.1. Indicadores – Programas e Projetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Sindicato Forte 

Nome do 

indicador 

Resultado 

da última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

     

Número de 

sindicatos 

atendidos 

350 

 

200 243 Fev a Dez/2015 Somatório da quantidade 

de sindicatos atendidos 

pelo exercício. 

 

Fonte: Lista de 

presença 

Índice de 

satisfação dos 

participantes em 

relação ao 

domínio e 

conhecimento dos 

instrutores sobre 

os assuntos 

abordados no 

Programa 

94,2% 85% 94,7% Fev a Dez/2015 Índice previsto de 

satisfação dos participantes 

em relação ao domínio e 

conhecimento dos 

instrutores sobre os 

assuntos abordados no 

Programa / somatório de 

índices apurados pelo 

número de participantes na 

escala entre bom, ótimo e 

excelente. 

 

Fonte: Avaliação 

dos participantes 
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(*) Nos exercícios anteriores (2013/2014) onde consta este indicador para aferição dos Treinamentos 

Metodológicos para a FPR e PS registra-se que houve um erro formal no nome do indicador “Número de Instrutores 

capacitados – fórmula de cálculo: “somatório do número de instrutores capacitados”, leia-se: “Número de agentes 

capacitados” – fórmula de cálculo “somatório do número de agentes capacitados”. Os documentos comprobatórios 

contendo os resultados do indicador nos exercícios anteriores e em 2015 demonstrarão que, os resultados referem-se aos 

Treinamentos Metodológicos FPR e PS para os agentes capacitados, onde estes são instrutores, mobilizadores, 

supervisores e equipe técnica. 

 

Programa Negócio Certo Rural 

Nome do indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade 

Fórmula de 

Cálculo 

Número de instrutores 

capacitados no 

Programa 

172 528 498  Jun a Nov/2015 Somatório dos 

instrutores 

capacitados no 

Programa 

Negócio Certo 

Rural. 

 

Fonte: 

Lista de Presença 

Projeto Agricultura de Precisão 

Nome do indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade 

Fórmula de 

Cálculo 

Número de instrutores 

capacitados 

44 50 137 Fev a Out/2015 Somatório do 

número de 

instrutores 

capacitados no 

Projeto 

Agricultura de 

Precisão. 

 

Fonte: 

Lista de presença 

Treinamentos Metodológicos para FPR e PS 

Nome do indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Número de agentes 

capacitados (*) 

2.132 2.500 1.997 Jan a Dez/2015 Somatório do 

número de agentes 

capacitados. (*) 

 

Fonte: 

Lista de presença 
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Educação a Distância 

Nome do 

indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Índice (%) de 

satisfação geral 

com os programas 

de EaD. 

97% 85% 95% Jan a Dez/2015 Somatório das avaliações 

relativas aos indicadores 

sobre a satisfação com os 

programas de EaD / 

número de concluintes de 

EaD. 

 

Fonte: Sistema 

(BI/LMS/Jaspersoft-IEA) e 

Relatório IEA 

Ações de Formação Profissional Rural - (FPR) 

Nome do 

 indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Nº de participantes 927.971 740.277 707.780 Jan a Dez/2015 Somatório do 

número de 

participantes dos 

cursos/treinamentos 

de FPR 

 

Fontes: 

Sistema de Gestão e 

Atividades do 

SENAR – 

GAS/PAT/ 

Relatório de 

Atividades 

Ações de Formação Promoção Social - (PS) 

Nome do indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Nº de participantes 314.429 222.596 283.555 Jan a Dez/2015 Somatório do 

número de 

participantes das 

atividades de PS. 

 

Fontes: 

Sistema de Gestão e 

Atividades do 

SENAR – 

GAS/PAT/ 

Relatório de 

Atividades 
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Análise Geral dos Indicadores: 

Em análise aos indicadores do Programa Sindicato Forte, constata-se que foram atingidos 

121,5% de sindicatos atendidos e um índice de satisfação dos participantes de 9,7%, além do índice 

previsto no exercício. 

Quanto ao Programa Negócio Certo Rural, o indicador finalizou em 94,31% de realização e 

do Projeto Agricultura de Precisão, o atingimento foi de 274%, ambos de instrutores capacitados. 

O percentual de realização do indicador que concerne os Treinamentos Metodológicos para 

FPR e PS foi de 79,88% agentes capacitados, demonstrando o empenho da instituição de sua 

atuação em todo o território nacional com as premissas metodológicas preconizadas pelo SENAR. 

A constatação de resultado em relação ao indicador de Educação a Distância é de 95%, com 

uma superação do índice em 10% além do esperado no exercício. 

A aferição dos indicadores de Formação Profissional Rural (FPR) foi de 95,61% e de 

Promoção Social em 127,38%, ambos em número de participantes em relação ao previsto, podendo 

demonstrar o comprometimento da Instituição no cumprimento de sua missão. 

 

Por fim, o indicador de Cartilhas demonstra uma medição de resultado do atendimento 

concretizado para as Administrações Regionais em relação ao previsto de 96,17%, evidenciando um 

esforço da instituição em atender integralmente suas Regionais, para consequentemente, atender o 

público alvo concentrado em todo o território nacional, em cumprimento a sua missão institucional. 

A demanda prevista para o exercício foi de 644.262, onde fechou o atendimento do SENAR 

Administração Central para as Administrações Regionais em 619.615. 

 

 

Cartilhas 

Nome do indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Nº de cartilhas 

atendidas 

580.310 644.262 

 

619.615 

 

Set/2014 

(demanda) até  

Dez/2015 

(atendimento) 

Somatório de cartilhas 

atendidas 

 

Fontes: 

Sistema de Gestão e 

Atividades do SENAR–

GAS/PAT/Relatório de 

Atividades/RM Estoque 
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(*) A Assistência Técnica e Gerencial do SENAR foi aprovada, com alteração do 

Regimento Interno, em 21 de Março/2013, Resolução do Conselho Deliberativo Nº 031/13/CD, 

onde, após a citada alteração, deu início a estruturação e implantação. Dessa forma, a meta 

do indicador foi mensurada somente a partir do exercício 2014.  

 

(**) A Central de Inteligência (CI), em 2014, estava em fase se planejamento, e somente 

em março de 2015, foi implantada. 

 

 

Programa de Assistência Técnica e Gerencial 

Nome do Indicador 
Resultado da Última 

Medição do Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice Realizado 

no Exercício 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Nº de Instrutores 

Multiplicadores 

capacitados de ATeG 

Não se aplica (*) 

 

 

- 

 

- 

Junho a 

Novembro/2015 

Somatório de técnicos de 

campo capacitados 

 

Fonte: 
listas de Presença 

N° de Técnicos 

capacitados 
84% 35  251 Fevereiro a 

Novembro/2015 

Somatório de técnicos de 

campo capacitados nas 

Administrações 

Regionais 

 

Fonte: 
listas de Presença 

N° de propriedades 

atendidas no software 

– Central de 

Inteligência 

Não se aplica (**) 

 

.755 2.470 Março a 

Novembro/2015 

Somatório das 

propriedades atendidas 

sob ATeG, considerando 

apenas aquelas que já 

possuem registro e 

indicadores no software 

Central de Inteligência – 

SENAR. 

 

Fonte: 
Relatório – Situação 

dos projetos ATeG 

no Brasil – Central 

de Inteligência 
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Análise Geral dos Indicadores: 

 

Nº de Instrutores Multiplicadores capacitados de ATeG - Devido à mudança de 

estratégia, não foram realizadas turmas para multiplicadores no exercício de 2015. 
N° de Técnicos capacitados – O número atingido apresenta nível satisfatório, uma vez que, 

supera a meta prevista. 

N° de propriedades atendidas no software Central de Inteligência – O número atingido apresenta 

nível satisfatório, uma vez que, supera a meta prevista. 
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Programa Rede e-Tec Brasil no SENAR 

Nome do indicador 

Resultado da 

última 

medição do 

Indicador 

Índice 

Previsto 

Índice 

Realizado  
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Produção de conteúdo 

do Curso Técnico em 

Agronegócio na 

modalidade a distância 

 705 

horas 

960 horas Jan a Dez/2015 Somatório da carga horária 

prevista na matriz 

curricular do curso técnico 

para 1º e 2º semestres 

letivos e mais 05 unidades 

curriculares do 3º semestre. 

Fonte: Projeto Pedagógico 

do Curso Técnico em 

Agronegócio. 

Transposição do 

conteúdo elaborado 

para material impresso 

 2.115 

páginas 

2.295 

páginas 

Jan a Dez/2015 Somatório de páginas 

elaboradas dos conteúdos 

produzidos para 1º e 2º 

semestres letivos e mais 05 

unidades curriculares do 3º 

semestre. 

Fonte: Métrica definida 

pelo quantitativo de laudas 

estabelecidas para cada 

carga horária. 

Transposição do 

conteúdo elaborado 

para a Internet (e-

learning) 

 176,25 

horas 

191,25 

horas 

Jan a Dez/2015 Somatório da carga horária 

prevista para a transposição 

do conteúdo para Internet 

elaborado de 15 unidades 

curriculares em 2015. 

Fonte: Métrica definida 

pelo quantitativo de laudas 

estabelecidas para cada 

carga horária. 

Transposição do 

conteúdo elaborado 

para vídeoaulas. 

 105,75 

horas 

114,75 

horas 

Jan a Dez/2015 Somatório da carga horária 

prevista para a transposição 

do conteúdo para 

videoaulas elaborado de 15 

unidades curriculares em 

2015. 

Fonte: Métrica definida 

pelo quantitativo de laudas 

estabelecidas para cada 

carga horária. 

Realização de processo 

de seleção de alunos 

para o Curso Técnico 

em Agronegócio, 

compreendendo a 

elaboração de provas, 

publicação dos editais, 

correção das provas e 

divulgação dos 

resultados. 

 02 editais 02 editais Janeiro e 

julho/2015 

Publicação e divulgação 

digital de dois editais no 

site do SENAR e execução 

dos processos seletivos em 

sistema próprio pela 

Internet. 

Fonte: Editais e resultados 

publicados no site. 

Capacitação dos 

agentes envolvidos na 

execução do Curso 

Técnico em 

Agronegócio na 

modalidade a distância 

 04 04 Jan a dez/2015 Somatório da quantidade 

de capacitações realizadas 

para os agentes envolvidos 

na execução do Curso 

Técnico em Agronegócio. 

Fonte: Lista de Presença 
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5 – GOVERNANÇA 

 

De acordo com o Regimento Interno, a estrutura de governança do SENAR possui a seguinte 

composição: Conselho Deliberativo; Conselho Fiscal e Auditoria Interna. 

 

5.1. Descrição das estruturas de governança 

 

5.1.1. Conselho Deliberativo 

 

Base Normativa: Seção I do Regimento Interno do SENAR. 

 

Estrutura: 

 

   O Conselho Deliberativo, com jurisdição em todo território nacional, é indicado pelo 

período de 03 (três) anos coincidente com o mandato da Diretoria da Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil com a seguinte composição: O Presidente da Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil, que é o seu Presidente nato; um representante dos seguintes órgãos: Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE); Ministério da Educação (MEC); Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); 

Agroindústrias indicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI); cinco representantes dos 

seguintes entidades: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

 

Atribuições: 

 

  Dentre as suas atribuições destacamos: fixar a política da atuação do SENAR e estabelecer 

as normas operacionais que regerão suas atividades, bem como, as diretrizes gerais a serem 

adotadas pelas Administrações Regionais. 

 

  O Conselho Deliberativo reúne-se quadrimestralmente, em sessões ordinárias e, em caráter 

extraordinário quando necessário, tendo seus membros titulares e respectivos suplentes indicados 

formalmente pelos representantes legais das entidades acima relacionadas. 

 

5.1.2. Secretaria Executiva 

 

Base Normativa: Seção II, do Regimento Interno do SENAR 

 

Estrutura: 

 

   A Secretaria Executiva é o órgão de execução da Administração Central do SENAR, 

consoante às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, é dirigida por um Secretário 

Executivo, nomeado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, sendo composta por: Uma Chefia de 

Gabinete para assessorar o Secretário Executivo e uma Unidade de Auditoria Interna. 

 

Em sua estrutura básica a Secretaria Executiva conta, ainda, com o apoio dos seguintes 

departamentos e ou assessorias: Assessoria Jurídica (AJU); Departamento de Educação Profissional e 

de Promoção Social (DEPPS); Departamento de Administração e Finanças (DAF), Assessoria de 

Comunicação Social (ACS) e Departamento de Inovação e Conhecimento (DIC). 
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Os órgãos que compõem a estrutura básica da Administração Central do SENAR serão 

dirigidos por Chefes nomeados pelo Presidente do Conselho Deliberativo, mediante proposta do 

Secretário Executivo. 

 

Atribuições: 

 

Dentre as suas atribuições destacamos: dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas do 

SENAR, praticando todos os atos formais de gestão. 

 

5.1.3. Conselho Fiscal 

 

Base Normativa: Seção III do Regimento Interno do SENAR. 

 

Estrutura:  

 

O Conselho Fiscal é composto por cinco membros titulares e igual número de suplentes, 

para mandato de três anos, coincidente com o do Conselho Deliberativo, sendo vedada a recondução 

para o período imediato. Cabendo aos órgãos a seguir relacionados à indicação dos membros titulares 

e dos respectivos suplentes: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA); Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB). 

 

Atribuições: 

 

Dentre as suas atribuições destacamos: Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e 

orçamentária, com emissão de pareceres dos demonstrativos apreciados, contratar perícias e 

auditores externos, sempre que esses serviços forem considerados indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções, bem como a elaboração do seu Regimento Interno submetendo-o à 

homologação do Conselho Deliberativo. 

 

 

5.1.4. Unidade de Auditoria/Controle Interno/Controladoria 

 

Base Normativa – Art. 9º, Inciso II do Regimento Interno do Senar Central, com sua criação 

autorizada pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução CD nº 039/2001 de 18/07/2001. 

 

Estrutura da Auditoria Interna em 2015: 

 

 João Batista da Silva – Auditor Interno SR – Chefe da Auditoria Interna 

Admissão: 01/11/2006 

 Ariane Arrais – Auditor Interno PL 

Admissão: 02/08/2010 

 

 Lucas Magno Costa – Auditor Interno PL 

Admissão: 02/02/2015 
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Atribuições: 

 

A Auditoria Interna tem o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, avaliar 

a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos e dos sistemas de informações e de 

controles internos, a fidedignidade dos dados operacionais, contábeis, orçamentários, financeiros e 

patrimoniais, o cumprimento dos regulamentos e demais instrumentos normativos estabelecidos.  

5.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados  

Quadro 5.2.1.  Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Deliberativo 

Conselho Deliberativo 

Presidente: João Martins da Silva Júnior 

Membros  
Período de Gestão 

(Triênio) 
Entidade que Representa 

Titulares Suplentes 

Assuero Doca Veronez Muni Lourenço Silva Júnior 
2015-2017 

 CNA 

José Álvares Vieira Flávio Viriato de Saboya 

Neto 

2015-2017 

 CNA 

Jose Mário Schreiner Eduardo Correa Riedel 
2015-2017 

 CNA 

Roberto Simões Rodolfo Tavares 
2015-2017 

 CNA 

Carlos Rivaci Speroto Ágide Meneguette 2015-2017 CNA 

Edson Luís Gonçalves André Roberto Menegotto 2015-2017 MTE 

Marcelo Machado Feres Carlos Artur de Carvalho 

Arêas 
2015-2017 

MEC 

José Carlos Lyra de Andrade Amaro Sales Araújo 2015-2017 CNI 

Renato Nóbile Tânia Regina Zanella 2015-2017 OCB 

Luciano Marcos de Carvalho Márcio Cândido Alves 2015-2017 MAPA 

Alberto Ercílio Broch Antoninho Rovaris 2015-2017 CONTAG 

Aristides Veras dos Santos José Wilson de Sousa 

Gonçalves 
2015-2017 

CONTAG 

Juraci Moreira Souto David Wylkerson Rodrigues 

de Souza 
2015-2017 

CONTAG 

Elias D’Angelo Borges Doronice Flor da Cruz 
2015-2017 

CONTAG 
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Alessandra da Costa Lunas Willian Clementino da Silva 
2015-2017 

CONTAG 

 

Quadro 5.2.2.  Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Fiscal 

Conselho Fiscal 

Presidente: Antônio Luiz Feitosa 

Membros 

Período de Gestão 

Entidade que Representa 

Titulares Suplentes 

Renato Simplício José Hilton Coelho de 

Sousa 

2015-2017 CNA 

Antônio Luiz Feitosa Sanller Bosco Lopes 

Nonato 
2015-2017 

OCB 

Carlos Alberto Nunes Batista Gutemberg Barone de 

Araújo Nojosa 
2015-2017 MAPA 

Maria José Morais Costa Zenildo Pereira Xavier 2015-2017 CONTAG 

 

5.3.  Atuação da unidade de auditoria interna  

A unidade de Auditoria Interna está ligada diretamente à Secretária Executiva, conforme 

inciso II do Art. 9º do Regimento Interno do SENAR, alterado pela Resolução nº 039/01/CD de 

18 de julho de 2001. O Chefe da Auditoria é indicado pelo Secretario Executivo, sendo que sua 

nomeação é realizada por meio de Portaria do Presidente do Conselho Deliberativo do SENAR. 

A Auditoria Interna realiza auditorias de conformidade “in loco” no SENAR Administração 

Central e nas Administrações Regionais, visando ações preventivas, corretivas e de 

monitoramento de processos. Após os trabalhos “in loco” nas Regionais, a equipe de auditoria 

formula recomendações que são encaminhadas pelo Secretário Executivo aos Presidentes das 

Administrações Regionais. Já no SENAR Administração Central, as recomendações são 

encaminhadas via CI – Comunicado Interno ao Secretário Executivo que por sua vez encaminha 

aos chefes das áreas. O monitoramento das recomendações se dá por meio da ferramenta SGA 

(Sistema de Gestão de Auditoria) desenvolvida para esse fim. 

No que tange aos trabalhos mais relevantes, podemos destacar as ações voltadas ao 

PRONATEC, tendo em vista a relevância dos valores envolvidos e o formato do programa. 

Neste programa específico, a auditoria interna atuou em trabalhos presenciais em algumas 

Administrações Regionais, bem como por meio de auditorias remotas, a partir de pontos de 

controles fornecidos por meio do SGBF (Sistema de Gestão da Bolsa Formação), ferramenta 

desenvolvia por este SENAR Administração Central exclusivamente para a gestão do 

PRONATEC no âmbito do SENAR. As constatações mais significativas dizem respeito à 
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operacionalização da Assistência Estudantil e a alimentação do SISTEC, ferramenta do FNDE 

para uso obrigatório pelos demandantes e ofertantes. A partir das recomendações formuladas o 

SENAR vem aprimorando seus normativos inerentes à operacionalização do programa e 

promovendo treinamento/nivelamento dos empregados das Administrações Regionais que 

atuam direta e indiretamente com o programa. 

5.4. Atividades de correição e ilícitos administrativos 

Não houve ocorrência no exercício em tela. 

5.5. Gestão de riscos e controles internos  

Os controles internos inerentes à apuração dos resultados dos indicadores utilizados pelo 

SENAR Central são adequados à necessidade e realidade da entidade e, em sua maioria, são 

realizados com o suporte de ferramentas desenvolvidas e monitoradas pelo próprio SENAR Central, 

tais como, Sistema Orçamentário e Gestão de Atividades, que são alimentados pelas 

Administrações Regionais. Entendemos que, mesmo tendo a necessidade de melhorias constantes, 

tais controles são adequados e confiáveis para a mensuração dos indicadores. 

5.6 Políticas de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

O Conselho Deliberativo tem composição tripartite, sendo composto pelo Presidente da 

Confederação da Agricultura e Pecuária que é o seu Presidente nato; um representante dos seguintes 

órgãos: Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação e do Desporto, Ministério da 

Agricultura e Abastecimento, Organização das Cooperativas Brasileiras, Agroindústrias - indicado 

pela CNI: cinco representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil; e cinco 

representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, não havendo, portanto, 

vínculo empregatício com o SENAR. Aos Conselheiros que participam das reuniões são pagos, 

jetons, diárias e as despesas de transportes. Os conselheiros residentes no Distrito Federal recebem 

apenas jeton. 

O Conselho Deliberativo reúne-se quadrimestralmente, em sessões ordinárias e, em caráter 

extraordinário quando necessário. 

 No que se refere ao Conselho Fiscal, é aplicada a mesma metodologia, com uma reunião a 

mais, para cumprir o prazo estipulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, para a 

entrega das Peças Orçamentárias.  

5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada  

O SENAR Administração Central contratou empresa especializada para prestação de 

serviços de Auditoria Independente, objetivando auditoria nos Controles Internos do SENAR 

Administração Central, exame das Prestações de Contas Quadrimestrais e Anuais, da 

Administração Central e das 27 (vinte e sete) Administrações Regionais do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – SENAR e consolidação das Demonstrações Contábeis, a qual abrangeu 

os serviços de Exame das rotinas administrativas e operacionais identificando-se a eficiência 

dos controles internos implantados, análise da documentação apresentada pelas Administrações 

Regionais nas prestações de contas quadrimestrais e anuais, bem como pelo SENAR 

Administração Central, em cumprimento ao solicitado pelo Conselho Fiscal Nacional, auditando 

as Demonstrações Contábeis, em conformidade com a Lei n° 6.404/76, quais sejam: Balanço 
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Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa; Emissão de Relatórios conclusivos e 

Pareceres sobre as Prestações de Contas do SENAR Administração Central e Administrações 

Regionais, bem como as Demonstrações Contábeis Consolidadas. 

A empresa contratada por meio de procedimento licitatório na modalidade convite foi a 

Audilink e CIA Auditores, inscrita no CNPJ sob nº 02.163.575/0001-50 para o período de 12 

meses, podendo ser prorrogado por meio de termos aditivos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

O valor contratual foi de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), já incluídos todos os 

tributos e encargos legais, sendo considerado fixo e irreajustável durante o período de vigência. 

Os resultados dos trabalhos da empresa de auditoria independente constam em relatório 

anexado em aba específica do Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas da União 

(TCU). 
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

6.1.  Canais de acesso do cidadão  

 O SENAR Administração Central possui vários canais de comunicação com a sociedade 

para consultas, sugestões, dúvidas e/ou reclamações. 

 Um desses canais é o portal (www.senar.org.br), onde são disponibilizadas todas as 

informações institucionais, programas e projetos especiais, notícias, artigos, vídeos, estudos, 

publicações, legislação, eventos, dados de gestão, editais e links para às 27 Administrações 

Regionais, onde podem ser conhecidos os cursos oferecidos.  

  O portal tem um canal direto de comunicação com o público - o Fale Conosco, e 

disponibiliza em sua página principal endereço de sua sede, bem como telefone para contato. 

O SENAR também esta presente nas redes sociais, com páginas no Twitter 

(www.twitter.com/SENARBrasil) e no Facebook (http://facebook.com/SENARBrasil), onde 

divulga ações e campanhas e interage diretamente com a população. 

6.2.  Carta de Serviços ao Cidadão  

Não se aplica. As regras do Decreto 6.932 / 2009 aplicam-se aos órgãos da 

Administração Pública Federal. 

6.3.  Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários  

Não se aplica. As regras do Decreto 6.932 / 2009 aplicam-se aos órgãos da 

Administração Pública Federal. 

6.4.  Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

unidade  

O SENAR, conforme descrito acima, dispõe de diversas ferramentas de transparência e 

comunicação com seus principais clientes – produtores, trabalhadores rurais e suas famílias: 3 

portais na internet, páginas nas Redes Sociais, Twitter e Facebook, e canais diretos com o 

público – o Fale Conosco, no portal da entidade e de Contato, nos dois portais de educação a 

distância.  

 

http://www.senar.org.br/
http://www.twitter.com/SENARBrasil
http://facebook.com/SENARBrasil
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7 – DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

7.1.  Desempenho financeiro do exercício  

 

Este Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem como fonte de recurso a contribuição 

mensal compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, cabendo a 

Administração Central, conforme estabelecido no artigo 28, inciso I, alínea “a”, do Regimento 

Interno do SENAR, o percentual de 10% sobre o valor líquido do recurso arrecadado pela 

Receita Federal do Brasil (RFB), tendo como complemento recursos financeiros de terceiros, 

provenientes de parcerias firmadas com órgãos públicos e outras entidades. 

 

Suas disponibilidades são mantidas no Banco do Brasil S/A e as aplicações financeiras são 

representadas por investimentos de liquidez imediata, CDB - Certificado de Depósito Bancário 

e RDB - Recibo de Depósito Bancário, a taxas percentuais de CDI - Certificado de Depósito 

Interbancário. O quadro 7.1.1. Resumo da Movimentação Bancária demonstra a situação 

financeira do exercício. 
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Quadro 7.1.1. Resumo da Movimentação Bancária 

 
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 

EXERCICIO 2015 

     
NATUREZA 

SALDO 

31/12/2014 
ENTRADA SAÍDA 

SALDO 

31/12/2015 

Contas Movimento 16.951,31       

Caixa SENAR 19.786,47       

Contas Poupança 0,00       

APLIC DI 11.005.882,91       

CDB/RDB/POS DI 22.473.929,74       

Recurso INSS   628.577.883,61     

Recurso ITR   0,00     

Contribuição Sobre Propriedade 

Rural   676.461,18     

Rendimentos   5.408.822,17     

Repasse CNA     7.226.573,46   

Repasse AR's     540.192.542,59   

Pagamentos     56.534.808,23   

Adiantamentos     21.682.154,95   

Contrato de Garantias BNDES     28.000,00   

Recursos Sebrae Mapito     37.325,00   

Recursos Sebrae Leite   1.938.634,55     

Recursos Banco Mundial   6.637,10 16.288,38   

Recursos Pronatec   11.051.994,93 6.355.547,28   

 

        

Contas Movimento       85.601,28 

Caixa SENAR       18.583,62 

Contas Poupança       0,00 

APLIC CDB DI       4.308.119,69 

CDB/RDB/POS DI       44.691.439,49 

          

SENAR Convênio PRONATEC       3.693.607,38 

 SENAR Acordo Banco Mundial        

        

1.464.557,39  

 SENAR Convênio SEBRAE/Mapito        

        

2.992.571,58  

          

          

Sub-total 33.516.550,43 647.660.433,54 632.073.239,89 49.103.744,08 

Total Geral       57.254.480,43 
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7.2.  Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 

e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição, não havendo 

reavaliação de bens. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, baseadas 

na vida útil dos bens e com percentuais permitidos pela legislação tributária. 

O SENAR está adequando seus normativos e procedimentos operacionais para aplicação da 

NBC T 16 a partir de 01/01/2017. 

7.3.  Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

Com a aplicação da NBC T 16 a partir de 01/01/2017, está previsto a implantação do sistema 

de informação de custo que deverá ser implementado de forma sistemática e gradual levando em 

consideração os objetivos organizacionais pretendidos, os processos decisórios que usarão as 

informações de custos segmentados por seus diferentes grupos de usuários.  

7.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas. 

Demonstrações Contábeis exigidas pela Resolução Nº 039/10/CD de 07/10/2010, 

observando-se as disposições contidas na Lei nº. 6.404 de 15/12/1976, com as respectivas alterações 

introduzidas pela Lei nº. 11.638 de 28/12/2007 e Lei nº. 11.941 de 27/05/2009, e de acordo com a 

Resolução CFC nº. 1.409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.  
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8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

8.1. Gestão de pessoas 

 

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 
  Quadro 8.1.1.1.  Força de Trabalho                                                 Situação apurada em 31/12  

Tipologias dos Cargos 

Lotação 

Ingressos  Egressos 
Efetiva 

1. Empregados em Cargos Efetivos 100 14 10 

2. Empregados com Contratos Temporários - - - 

3. Total de Empregados (1+2) 100 14 10 

Fonte: Sistema RM Labore - SRH 

 

  Quadro 8.1.1.2.  Distribuição da Lotação Efetiva                                              Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Empregados em Cargos Efetivos 59 41 

2. Empregados com Contratos Temporários - - 

3. 3. Total de Empregados (1+2) 59 41 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 

 Quadro 8.1.1.3.  Detalhamento da estrutura de funções gratificadas 

Tipologias das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Funções Gratificadas 

    1.1. Empregados de Carreira Vinculados a Unidade 

 

33 01 01 

1.2. Empregados de Carreira em Exercício Descentralizado 

    2.   Total de Empregados com Funções Gratificadas (1+2)  

 

33 01 01 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 
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8.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 

Quadro 8.1.2.1.  Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis 

Total 

Gratificações Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários 

Demais despesas 
variáveis 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

Exercícios 

2015 6.250.815,69  9.665,38  353.753,85 6.614.234,92 

2014 4.834.637,46  1.503,09 - 1.121.884,78 5.958.025,33 

Empregados ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 

2015 4.739.853,30 839.426,63 - - 692.032,56 6.271.312,49 

2014 4.670.537,21 548.784,60 - - 1.067,01 5.220.388,82 

Empregados cedidos com ônus 

Exercícios 

2015 122.722,61 1.642.23   15.772,31 140.137,15 

2014 128.574,80 20.308,50   35.485,81 184.369,11 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 

 

8.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

A Gestão de Pessoas do SENAR Administração Central vem atuando no sentido de 

identificar riscos que comprometam a continuidade de negócio e o cumprimento da missão 

institucional. 

 

Nesse sentido, com relação à gestão de pessoas, faz-se necessário manter o quadro de 

pessoal adequado e qualificado implicando dessa forma na necessidade de constantes avaliações 

para a reposição de pessoal por meio de Processo Seletivo. 

 

O Processo de Avaliação de Desempenho implementado no SENAR Administração Central 

foi concebido como instrumento de um sistema de Gestão de Pessoas, com objetivos bastante 

amplos e claros e de modo mais imediato, saber até que ponto a expectativa de resultados está sendo 

atendida. Permite, dessa forma, identificar falhas nas condições de trabalho; detectar déficits de 

competência; direcionar os esforços de treinamento e desenvolvimento; mapear o quadro de 

talentos; apoiar o planejamento dos Recursos Humanos; subsidiar planos de carreira, decisões de 

promoções e de ajustes salariais, evitando dessa forma os riscos de subsidiar decisões sem a 

otimização dos recursos financeiros disponíveis. 

 

 

 

 

http://materiais.rhportal.com.br/ebook-treinamento
http://materiais.rhportal.com.br/rh-como-melhorar-o-desenvolvimento-da-equipe
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8.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura 

 

O SENAR Administração Central possui três veículos para atender as demandas rotineiras 

da instituição. Não há normas de regulamentação de uso dos veículos. Há um formulário chamado 

“Controle de utilização de veículo” que contém: dados do veículo, nome do motorista, data da 

utilização, hora de saída e chegada, quilometragem de saída/chegada, destino/motivo, média de 

consumo por litro e quilometragem total. 

 

Possui também 04 microônibus e 02 caminhões que são disponibilizados às Administrações 

Regionais, em regime de comodato. 

 

 

8.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 

Não se aplica. Entidade privada sem fins lucrativos. 

 

8.2.2 Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

 

O SENAR Administração Central não possui imóvel próprio, tendo sua sede locada junto à 

CNA. Há também, a locação de mais três espaços, sendo um para guarda e manuseio de materiais 

instrucionais referentes aos programas e projetos da Administração Central e dois para 

funcionamento da Escola do Curso Técnico em Florestas e Polo Presencial da Rede e-Tec, 

conforme abaixo relacionado: 

 

Processo 0018/11 – Contrato de Locação 009/2011 que celebram entre si a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. O 

contrato 009/2011 tem por objeto a locação do 1º andar e do 1º subsolo, do Edifício Antônio 

Ernesto de Salvo localizado no SGAN Quadra 601, Módulo K, numa área de 2.683,93 m2, de 

propriedade da CNA. 

 

Processo 00004/13 – Contrato de Locação que celebram entre si a empresa MC Consultoria 

de Pescados Ltda. e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central. O 

contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado no SAAN Qd. 03, Lote nº 690, Brasília – 

DF. 

 

 Processo 00089/14 – Contrato de Locação que celebram entre si a empresa Alfa Imóveis 

Ltda. e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central. O contrato tem por 

objeto a locação do imóvel localizado na Av. Teotônio Segurado, Conj. 1 Lote 15, Palmas – TO. 

 

               Processo 00050/15 – Contrato de Locação que celebram entre si a empresa Maria do Rosário 

Cassimiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central. O contrato tem 

por objeto a locação do imóvel localizado na Rua 25 Quadra 159 Lote 18 Alexânia - GO
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8.3 Gestão da tecnologia da informação 

 

8.3.1 Principais sistemas de informações 

 
Quadro 8.3.1.1.  Relação de Sistemas 

Sistemas Função Usuários 

SIGAS Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação do 

SENAR. 

Administração Central e 

Administrações Regionais 

AVA Ambiente Virtual de Avaliação. Administração Central e 

Administrações Regionais 

SGDP Sistema de Gestão de Diárias e Passagens do SENAR. Administração Central 

SEO Sistema de Elaboração Orçamentária Administração Central e 

Administrações Regionais 

SGO Sistema de Gestão Orçamentária do SENAR. Administração Central e 

Administrações Regionais 

RM TOTVS Sistema integrado de Gestão Administrativa e 

Financeira. 

Administração Central 

CONSULTA AO 

PONTO WEB 

Sistema de consulta ao ponto eletrônico e 

contracheques. 

Administração Central 

GEPRO Sistema de Gestão do Protocolo. Administração Central 

GAS V2 Sistema de Gestão de Atividades do SENAR. Administração Central e 

Administrações Regionais 

CNAP Sistema de Gestão de Credenciamento dos Aprendizes. Administração Central e 

Administrações Regionais 

DOCSYSTEM Sistema de digitalização, classificação e 

armazenamento de documentos. 

Administração Central. 

SGBF Sistema de Gestão de Bolsa Formação PRONATEC. Administração Central e 

Administrações Regionais 

SENAR Nas 

NUVENS 

Sistema de Gestão de Atividades das Administrações 

Regionais, integrado a Administração Central. 

Administração Central e 

Administrações Regionais 

ATeG  

Assistência 

Técnica Rural 

Sistema de Gestão e Acompanhamento das Cadeias 

Produtivas da Assistência Técnica Rural 

Administração Central e 

Administrações Regionais 

SGA Sistema de Gestão da Auditoria Interna 

 

Administração Central e 

Administrações Regionais 

DotProject Sistema de Gestão de demandas da Tecnologia da 

Informação 

Administração Central 

Sistema de Gestão 

de Desempenho 

Sistema de Gestão de Avaliação e Desempenho dos 

empregados do SENAR 

Administração Central 

Sistema de 

Credenciamento 

Credenciamento de fornecedores do SENAR Administração Central 

SISFIC Sistema de Capacitação de Instrutores Administração Central 

Sistema de 

Acompanhamento 

de Processos 

Acompanhamento de processos de arrecadação do 

SENAR, protocolados no Judiciário. 

 

Administração Central 
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8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

 

O Comitê Gestor de TI foi criado pela Portaria 022/13/SE, em 21 de novembro de 2013. O 

intuito à época era de organizar e priorizar as demandas de TI das áreas gestoras do SENAR e criar 

um sistema de gestão de demandas que permitisse ao SENAR mensurar as horas de 

desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

As reuniões do Comitê possibilitou a criação da cultura de alinhamento das demandas de TI 

às demandas estratégicas do SENAR, e identificou a necessidade de criação do Plano Estratégico de 

TI – PETI, previsto para o exercício de 2016, com a aprovação e apoio da Secretaria Executiva do 

SENAR e áreas gestoras. 

 

8.4.  Gestão ambiental e sustentabilidade 

Não houve ocorrência neste exercício. 

 

8.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 

de serviços ou obras  

Não houve ocorrência neste exercício. 
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE  

9.1. Tratamento de determinação e recomendações do TCU  

No exercício de 2015 não foram proferidas determinações pelo Tribunal de Contas da União 

ao SENAR Administração Central, entretanto, por meio do acórdão 6291/2015-TCU 2ª Câmara em 

04/09/2015 o TCU formulou a seguinte recomendação:  

1.7.1. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural que:  

1.7.1.1. examine a conveniência e oportunidade de implantar processo formal de planejamento estratégico 
de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a exemplo do processo PO1 – Planejamento Estratégico 
de TI do Control Objectives for Information and Related Technology - Cobit 4.1, contemplando, pelo menos: 

1.7.1.1.1. objetivos, indicadores e metas para a TI organizacional, sendo que os objetivos devem estar 
explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional; 

1.7.1.1.2. alocação de recursos (financeiros, humanos, materiais etc); 

1.7.1.1.3. estratégia de terceirização; 

1.7.1.1.4. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano estratégico de TI; 

1.7.1.1.5. desdobramento do plano estratégico de TI pelas unidades executoras; 

1.7.1.1.6. divulgação do plano estratégico de TI para conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos 
aspectos formalmente declarados sigilosos ou restritos; 

1.7.1.1.7. acompanhamento periódico do alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios;  

1.7.1.1.8. divulgação interna e externa do alcance das metas, ou os motivos de não as ter alcançado; 

1.7.1.1.9. estrutura de Tecnologia da Informação;  

1.7.1.1.9.1. mantenha estrutura de governança de TI própria, que direcione e controle as atividades de 
gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) dos contratos bem como a gestão de todos 
os processos de TI da entidade; 

1.7.1.1.9.2. preveja, em documento normativo que trate exclusivamente de licitação e contratação de 
serviços de Tecnologia da Informação, que os projetos básicos ou termos de referência, utilizados pelo 
Senar/AC-DF, contenham, no mínimo: prestação de serviços vinculados a resultados, segundo 
especificações previamente estabelecidas, evitando-se a mera locação de mão-de-obra e o pagamento 
por hora-trabalhada ou por posto de serviço e a fixação dos procedimentos e dos critérios de 
mensuração dos serviços prestados, abrangendo métricas, indicadores e valores aceitáveis; 

1.7.1.1.9.3. preveja, em documento normativo que trate de contratação de serviços de consultoria, que os 
projetos básicos ou termos de referência, utilizados pelo Senar, sejam voltados à prestação de serviços 
vinculados a resultados, segundo especificações previamente estabelecidas, evitando-se a mera 
locação de mão-de-obra e o pagamento por hora-trabalhada ou por posto de serviço; 

A recomendação, emanada pela egrégia corte de contas, foi analisada por este SENAR 

Administração Central, sob o ponto de vista de sua conveniência e oportunidade, e entendeu ser 

razoável sua implementação, no entanto, a efetiva formalização e implementação, no que couber, se 

dará no decorrer do exercício de 2016. 
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9.2. Tratamentos de recomendações do órgão de controle interno 

Não foram formuladas recomendações pelos órgãos de controle interno (Controladoria Geral 

da União – CGU) destinado a este SENAR Administração Central durante o exercício de 2015. 

 

9.3. Medidas Administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

Não houve ocorrência no exercício. 

 

9.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto 

no Art. 5º da Lei 8.666/1993  

Não se Aplica. As contratações de obras, serviços, compras e alienações do SENAR são 

precedidas de licitação obedecidas pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos – 

RLC, aprovado pela Resolução nº 001/CD de 22/02/2006.  

 


