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1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE 

1.1 Identificação  

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Ceará 

Denominação abreviada: SENAR-AR/CE 

CNPJ: 04.284.688/001-30 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo 

Vinculação Ministerial: Ministério do Trabalho e Emprego 

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. Código CNAE: 85.99-6-99 

Endereço Postal: Rua Edite Braga nº 50 – Bairro Jardim América – CEP 60.415-730 Fortaleza- CE 

Telefones/Fax de contato:  (085) 3535-8000 (085) 3535-8014 Fax: (085) 3535-8001 

Endereço eletrônico: francileite@senarce.org.br  

Página da Internet: http://www.senarce.org.br  
Quadro 1- Identificação da Entidade 
 

1.2. Normas legais relacionadas a criação, a gestão e a estrutura  
 

 
LEI Nº 8.315, de 23 de dezembro de1991 – DOU de 24/12/1991. Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural nos termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.   
 
DECRETO Nº 566, de 10 de junho de 1992. Aprova o Regulamento do Serviço Nacional Aprendizagem Rural.  
 
O Regimento Interno do SENAR-AR/CE, foi registrado no 3º R.T.D de Fortaleza, sob o nº 432828, em 16/12/2010, páginas 
1/10. Alterações, até dezembro de 2013,  registradas no 3º RTD de Fortaleza, sob o nº 716326, em 04 de abril de 2014. 
O Regimento Interno da Superintendência do SENAR-AR/CE, foi registrado no 3º R.T.D de Fortaleza, sob o nº 432831, em 
16/12/2010, páginas 1/5. Alterações, até dezembro de 2013, registradas no 3º RTD de Fortaleza, sob o nº 716327, em 04 de 
abril de 2014. 
O Regimento Interno do Conselho Fiscal do SENAR-AR/CE, foi registrado no 3º R.T.D de Fortaleza, sob o nº 432830, em 
16/12/2010, páginas 1/11. 
O Regimento Interno do Conselho Administrativo do SENAR-AR/CE, foi registrado no 3º R.T.D de Fortaleza, sob o nº 
432829, em 16/12/2010, páginas 1/11. 
 
 

 
1.3. Finalidade e competências institucionais 

 
 

 
A finalidade e as competências institucionais do SENAR-AR/CE estão definidas nas normas legais acima definidas e no seu 
regimento Interno nos artigos seguintes: 
 
Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizado Rural – Administração Regional do Ceará – SENAR-AR/CE é o órgão de 
execução descentralizado das ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Trabalhador Rural, conforme 
previsto no Art. 1º da Lei 8.315 de 23.12.1991 e criado por ato do Conselho Deliberativo do SENAR ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL, conforme disposto no inciso X do Art. 8º do seu Regimento Interno. 
 

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º - O SENAR-AR/CE tem por objetivos: 
 
I. Organizar, administrar e executar, no território do Ceará, o ensino de formação profissional rural e a promoção social dos 

pequenos produtores, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores agroindustriais que atuem na produção primária de 
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origem animal e vegetal e em atividades não agrícolas no meio rural; 
II. Assistir aos empregadores na elaboração e na execução de programas de treinamento e na realização de aprendizagem 

metódica ministrada no próprio emprego; 
III. Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer, e difundir metodologias adequadas à 

formação profissional rural e à promoção social e dos trabalhadores rurais, inclusive seus dependentes a partir de 18 anos  
ou inferior, quando estabelecido em lei; 

IV. Exercer a coordenação dos programas e projetos de formação profissional rural e promoção social, no Estado do Ceará; 
V. Prestar assessoria a entidades governamentais e privadas relacionadas com a formação de profissionais rurais e 

atividades semelhantes; 
VI. Organizar e executar pesquisas sobre aspectos vinculados à mão de obra rural e ao mercado de trabalho; 
VII. Promover pesquisas científicas sobre métodos e tecnologias educacionais apropriadas à aprendizagem no meio rural; 
VIII. Articular-se, junto a órgãos e entidades nacionais e internacionais, em assuntos relacionados com a formação de 

profissional rural, promoção social e atividades assemelhadas. 
 

 
CAPITULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 3º - São órgãos de deliberação, execução, fiscalização e assessoramento do SENAR-AR/CE: 
 

a) Conselho Administrativo 
b) Superintendência 
c) Conselho Fiscal 

 
Art. 4º - O Conselho Administrativo é o órgão máximo do SENAR Administração Regional do Ceará, cujo mandato dos 
Conselheiros tem duração coincidente com o mandato da Diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 
e será composto por 05 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, do qual participe o Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará que será o Presidente nato, 01 (um) representante do SENAR Administração 
Central, o Presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará e 02 (dois) 
representantes de segmentos das classes produtoras. 
 
$1º - Na ausência do Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, a presidência do Conselho será 
exercida pelo 1º Vice – Presidente da Entidade. 
 
$2º - Os representantes do segmento das classes produtoras serão indicados pelo Presidente do Conselho Administrativo. 
 
Art. 5º - Os membros do Conselho Administrativo serão formalmente indicados pela representação legal das Entidades 
referidas no Art. 4º e tomarão posse após a assinatura, no livro próprio, do termo de posse. 
 
Art. 6º - Nas decisões do Conselho Administrativo cada Conselheiro terá direito a um voto, cabendo ao Presidente o voto de 
qualidade, sendo as decisões tomadas por maioria simples de seus membros. 
 
Art. 7º. – O Conselho Administrativo somente poderá reunir-se e deliberar quando estiver presente a maioria simples dos seus 
membros. 
 
Art. 8º - Os Conselhos Administrativo e Fiscal reunir-se-ão, quadrimestralmente, em sessões ordinárias e, extraordinariamente, 
quando convocados pelo Presidente ou pela maioria de seus membros. 
 
$1º - As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias,  encaminhado-se aos membros a 
pauta dos trabalhos e a documentação a ser objeto de deliberação. 
 
$2º - O Superintendente do SENAR/CE será o Secretário das reuniões do Conselho Administrativo. 
 

SEÇÃO I 
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 9º - Ao Conselho Administrativo compete a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas do Conselho 
Deliberativo e, especificamente: 
 
I - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes da Administração Central do SENAR; 
II - Fixar a política de atuação da Administração Regional e estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades, 
bem como fazer obedecer as diretrizes gerais; 
III - Aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos,  encaminhando-os à Administração 
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Central para consolidação; 
IV - Aprovar o balanço geral, as demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Regional e o relatório anual 
das atividades e encaminhá-los à Administração Central para consolidação; 
V - Aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspondente, bem como 
a realização de processo seletivo para contratação dos empregados do quadro efetivo da Administração Regional; 
VI - Decidir, com base em parecer interno, sobre a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens imóveis; 
VII - Autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos jurídicos; 
VIII - Fixar as atribuições do Presidente do Conselho Administrativo, além das estabelecidas no art 16 deste Regimento; 
IX - Fixar outras atribuições do Superintendente, além das estabelecidas no Art. 17 do Regimento e as atribuições dos demais 
órgãos da Entidade; 
X - Aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou cassação do mandato, conforme a natureza, 
repercussão e gravidade da falta cometida; 
XI - Fixar o valor do jeton e das diárias para os seus membros, bem como para os membros do Conselho Fiscal Regional; 
XII - Fixar o valor do subsídio do Presidente do Conselho Administrativo, e da verba de representação da Presidência, cuja 
aplicação deverá ser devidamente comprovada; 
XIII - Estabelecer o limite máximo de remuneração do Superintendente; 
XIV - Aprovar o seu Regimento Interno e o da Superintendência, bem como discutir e aprovar sua reformulação, se necessário 
for, nos quais deverão constar a estrutura organizacional e suas principais funções; 
XV - Solucionar os casos omissos no Regimento Interno. 
 

SEÇÃO II 
DA SUPERINTENDÊNCIA 

 
Art. 10º – A Superintendência é o órgão de execução da Administração do SENAR AR/CE, consoante as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Administrativo. 
 
Art. 11º – A Superintendência será dirigida por um Superintendente, designado pelo Presidente do Conselho Administrativo. 
 
Art. 12º – A estrutura básica da Superintendência do SENAR-AR/CE é constituída de: 
Coordenadoria Técnica; 
Coordenadoria de Supervisão; 
Coordenadoria de Promoção Social; 
Coordenação de Administração e Finanças, à qual estarão vinculados o Núcleo de Arrecadação, o Núcleo de Execução 
Financeira e o Núcleo de Recursos humanos. 
Assessoria Jurídica; 
Secretaria. 
  
Art. 13º- Os Órgãos que compõem a estrutura básica da Superintendência serão dirigidos por Coordenadores e Chefes de 
Núcleo, nomeados pelo Presidente do Conselho Administrativo, mediante proposta do Superintendente. 
 

SEÇÃO III 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 14º – O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, indicados pela 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, pelo SENAR – Administração Central e pela Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará - FETRAECE, para um mandato de 03 (Três) anos, 
coincidente com o mandato dos membros do Conselho Administrativo. 
 
Art. 15º – Compete ao Conselho Fiscal: 
 Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, observado o contido no Relatório de Atividades e Pareceres da 
Auditoria Independente; 
 Examinar e emitir pareceres sobre o Balanço Geral e demais Demonstração financeiras; 
 Contratar perícias e auditorias externas, sempre que esses serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de 
suas funções; 
 Elaborar o seu Regimento Interno, respeitando os princípios pré-estabelecidos, bem como, as Normas de Funcionamento do 
Conselho Fiscal da Administração Central. 
 

CAPITULO III 
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 16º - Compete ao Presidente do Conselho Administrativo: 
 
I - Cumprir a política de atuação do SENAR, emanada do Conselho Deliberativo, respondendo perante o Tribunal de Contas da 
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União pelos atos de sua gestão; 
II - Representar a Administração Regional do Ceará em juízo ou fora dele e constituir procuradores; 
III - Presidir as reuniões do Conselho Administrativo e convocá-las quando necessário; 
IV - Firmar os convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos, quando do interesse da Administração Regional; 
V - Assinar, em conjunto com o Superintendente, cheques e os documentos de abertura e movimentação de contas bancárias; 
VI - Escolher, nomear e dispensar o Superintendente e estabelecer a sua remuneração; 
VII - Autorizar a contratação das empresas prestadoras de serviço; 
VIII - Cumprir a legislação pertinente nos processos licitatórios; 
IX - Dar posse aos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal; 
X - Nomear os chefes dos órgãos internos da Superintendência por proposta do Superintendente; 
XI - Avocar, a sua análise e decisão, os assuntos omissos, que não sejam da competência do Conselho Administrativo ou que 
não hajam sido por este avocado; 
XII - Aprovar, ad referendum do Conselho Administrativo, matérias de urgência e relevância, submetendo-as, posteriormente, 
à apreciação e à aprovação do Conselho; 
XIII - O Presidente do Conselho Administrativo poderá delegar ao Superintendente ou a empregado do SENAR-AR/CE, as 
atribuições previstas nos incisos II, IV, V, VII e X; 
XIV - Indicar os nomes dos dois representantes do segmento das classes produtoras e seus respectivos suplentes para 
comporem o Conselho Administrativo. 
XV – Expedir portarias ou outro instrumento visando ao cumprimento eficiente dos objetivos do SENAR-AR/CE e das normas 
editadas pelo CONAD. 
 

DA COMPETÊNCIA DO SUPERINTENDENTE 
 
Art. 17º - Ao Superintendente compete: 
 
I - Organizar, administrar e executar, no âmbito do Estado, o ensino da formação profissional rural e a promoção social dos 
pequenos produtores, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das agroindústrias que atuem na produção primária de 
origem animal e vegetal e em atividades não agrícolas no meio rural; 
II - Assessorar empresas ou pessoas físicas a elas assemelhadas na elaboração e execução de programas de treinamento e na 
realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego; 
III - 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; 
IV - Exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e projetos de formação profissional rural 
e promoção social no Estado;  
V - Prestar assessoria a entidades Governamentais e privadas relacionadas com a formação de profissionais rurais e atividades 
semelhantes; 
VI - Articular-se com órgãos e entidades públicas e/ou privadas, estabelecendo instrumentos de cooperação; 
VII - Encaminhar ao SENAR – Administração Central, no prazo por este estabelecido, os relatórios físico e financeiro, com 
base no Plano Anual de Trabalho; 
VIII - Dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Administração Regional, praticando os atos 
pertinentes da sua gestão; 
IX - Assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, os cheques e documentos de abertura e movimentação 
de contas bancárias, ou com empregado especialmente designado pelo Presidente do Conselho Administrativo; 
X - Cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração Central, do Conselho Administrativo ou do seu Presidente; 
XI - Admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover e dispensar, os empregados da instituição; 
XII - Encaminhar ao Conselho Administrativo, nos prazos por ele fixados, através do seu Presidente, as propostas dos 
orçamentos anuais e plurianuais e Balanço Geral, demais Demonstrações Financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Regional e 
o Relatório Anual das Atividades; 
XIII - Elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo os projetos de atos e normas cuja decisão escape à sua 
competência; 
XIV - Expedir instruções de serviço visando ao cumprimento eficiente dos objetivos do SENAR AR/CE e das normas editadas 
pelo Conselho Administrativo. 
 

 
CAPITULO IV 

RECURSOS E REGIME FINANCEIRO 
 

O Regimento Interno do SENAR-AR/CE preceitua que: 
Art. 18º – O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
 
Art. 19º – Até o dia 30 de setembro de cada ano o Superintendente apresentará ao Conselho Administrativo, através do 
Presidente, o Plano de Trabalho Anual e a Proposta Orçamentária para o exercício seguinte, em que serão especificadas as 
fontes e previsões das Receitas e das Despesas. 
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Parágrafo Único - O orçamento anual poderá ser revisto pelo Conselho Administrativo, obedecidas às diretrizes emanadas da 
Administração Central. 
 
Art. 20º – Constituem recursos do SENAR-AR/CE: 
I - Os recursos previstos no Art. 3º da Lei Federal 8.315, de 23.12.91, repassados pelo SENAR Administração Central; 
II - As subvenções e auxílios – financeiros; 
III - O produto da prestação de seus serviços; 
IV - O produto da aplicação dos seus bens patrimoniais; 
V - As doações recebidas; 
VI – Outras rendas de origens diversas.  
 
Art. 21º – A arrecadação líquida do SENAR-AR/CE será aplicada da seguinte forma: 
I - 80% (oitenta por cento) nas atividades de formação profissional rural e promoção social; 
II - 20% (vinte por cento) nas despesas de custeio e investimento. 
 

CAPITULO V 
DO REGIME JURÍDICO E OUTRAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO PESSOAL 

 
Art. 22º – O regime Jurídico do pessoal do quadro permanente do SENAR AR/CE é o da Consolidação das Leis do Trabalho e 
respectiva legislação complementar. 
 
Art. 23º - A admissão de pessoal em cargo de provimento efetivo dar-se-á mediante processo seletivo, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho Administrativo. 
  
Art. 24º - Todo pessoal do SENAR AR/CE será submetido à periódica avaliação, visando aferir o seu desempenho profissional.
 
Art. 25º - A política salarial, a forma de contratação, o plano de benefícios e outros critérios que se mostrem necessários, serão 
definidos no Plano de Cargos, Salário e Benefícios, de responsabilidade da Superintendência. 
 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 26º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos por maioria de votos do Conselho Administrativo, observados os 
fundamentos do Regimento Interno do SENAR AR/CE. 
 

 

1.4 Identificação e descrição dos setores da economia abrangidos pela ação da entidade 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Ceará – SENAR-AR/CE, 
no contexto das políticas públicas, atua no setor primário da economia, somando esforços com projetos 
de Formação Profissional Rural - FPR,  Promoção Social - PS e Programas Especiais, assistindo os 
produtores rurais, os trabalhadores rurais e seus familiares. 

 

1.4.1 Missão organizacional  

Desenvolver ações de Formação Profissional Rural e atividades de Promoção Social  voltadas para 
as pessoas do campo, contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da 
qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania. 

 
1.4.2 Público alvo 

 
O público-alvo do SENAR é constituído, prioritariamente, por trabalhadores rurais, pequenos 

produtores rurais em regime de economia familiar e pescadores artesanais e seus familiares, com idade a 
partir dos 18 anos, atendidos através de Cursos, Treinamentos, Seminários e Palestras, visando a sua 
Qualificação Profissional e a sua Promoção Social. 

O processo de inscrição e de seleção dos participantes tem como princípio básico atender às 
carências e às necessidades comunitárias, confrontando-as com as condições de demandas do mercado de 
trabalho, e inicia-se com a realização de reuniões com os trabalhadores e produtores rurais.  
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1.4.3 Visão 
 

Fazer da Formação Profissional Rural e da Promoção Social, desenvolvidas através de processo 
educativo e democrático, um instrumento capaz de atender às demandas do mundo rural, que está em 
permanente mudança, vinculando essa formação ao mercado de trabalho, informando e orientado 
profissionais sempre centrados numa ocupação, adequando-os ao nível tecnológico exigido para a 
ocupação, viabilizando a geração de ganhos e o aumento da produtividade no trabalho.  

 
 1.4.4 Diretrizes 

 
A Formação Profissional Rural e a Promoção Social têm como foco central a família do 

trabalhador rural, do pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, e do pescador artesanal 
em consonância com as diretrizes seguintes: 

 Implementar atividades de Promoção Social em complementaridade às ações da Formação 
Profissional Rural; 

 Planejar as ações da Formação Profissional Rural desenvolvidas, respeitando os interesses dos 
empregadores e dos empregados; 

 As ações da Formação Profissional Rural consideram o perfil ocupacional demandado pelo 
mercado de trabalho; 

 Utilizar múltiplas estratégias para o desenvolvimento das ações da Formação Profissional Rural 
e das atividades da Promoção Social; 

 Assistir entidades empregadoras na elaboração e na execução de Programas de Formação 
Profissional Rural, inclusive com ações de apoio ao menor aprendiz; 

 Prestar assessoria a entidades governamentais e privadas, em Formação Profissional Rural; 
 Desenvolver ações de Formação Profissional Rural, de forma descentralizada, respeitando as 

características regionais e locais; 
 Atuar na Formação Profissional Rural, com um público composto por Jovens com idade acima 

de 18 anos e adultos – homens e mulheres – que exerçam ou pretendam exercer atividades 
profissionais no meio rural, com ou sem vínculo empregatício, incluindo os produtores em 
regime de economia familiar e os pescadores artesanais; 

 Promover a divulgação dos eventos a fim de democratizar o acesso da clientela às ações da 
Formação Profissional Rural e às atividades da Promoção Social; 

 Utilizar procedimentos didáticos e pedagógicos apropriados à Formação Profissional Rural e à 
Promoção Social; 

 Promover a divulgação institucional nos níveis federal, estadual e municipal; 
 Centrar as ações da Formação Profissional Rural no nível de qualidade requerido pelo mercado 

de trabalho e pelas diversas unidades produtivas; 
 Manter intercâmbio técnico-educacional; 
 Reciclar, sistematicamente, a sua instrutoria.  

 
 1.4.5 Descrição dos objetivos gerais, objetivos específicos e dos beneficiários. 
 
 1.4.5.1 Objetivo geral 
 

Promover o desenvolvimento socioeconômico das pessoas do meio rural, por meio da 
profissionalização, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida e para o pleno exercício da 
cidadania. 

 
 1.4.5.2 Objetivos específicos 

 Organizar e administrar a Formação Profissional Rural e a Promoção Social, no Estado do 
Ceará; 
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 Assistir entidades empregadoras na programação e elaboração de programas educacionais no 
próprio ambiente de trabalho; 

 Difundir metodologias da Formação Profissional Rural e da Promoção Social; 
 Assessorar Órgãos Governamentais em assuntos relacionados à Formação Profissional Rural 

e à Promoção Social; 
 Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos programas e dos projetos de Formação 

Profissional Rural e da Promoção Social. 
 

 1.4.5.3 Beneficiários 
 

Os beneficiários das ações e atividades do SENAR-AR/CE são os produtores rurais, os 
trabalhadores rurais, os pescadores artesanais e suas famílias, maiores de 18 anos e atendendo os pré-
requisitos definidos nos conteúdos programáticos, exceto para o programa jovem aprendiz, cuja idade 
mínima é de 14 anos. 

 
1.5 Organograma funcional e descrição das competências e das atribuições das diversas áreas. 
 

Organograma funcional com descrição sucinta das competências das áreas ou subunidades 
estratégicas da unidade jurisdicionada e identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de 
nomeação e de exoneração: 

 

 
Figura 01 - Organograma funcional 
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Quadro 02 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 
atuação 

Área: Coordenadoria 

Técnica 

tem as funções de planejar, 
de coordenar, de executar e 
de controlar as ações de 
Formação Profissional Rural 
– FPR e dos programas 
especiais desenvolvidos 
pelo SENAR-AR/CE. 

Eduardo 

Queiroz de 

Miranda 

Coordenador 01/01/2014 a 

31/12/2014 

Área: Coordenadoria 

de Supervisão 

tem as funções de 
acompanhar, de avaliar, de 
orientar e de criticar o 
desempenho do instrutor e 
do treinando, visando 
contribuir para a 
viabilização dos processos 
de Formação Profissional 
Rural e de Promoção Social, 
assegurando um melhor 
nível de qualidade aos 
eventos. 

Jorge José 

Prado Gondim 

de Oliveira 

Coordenador 01/01/2014 a 

31/12/2014 

Área: Coordenadoria 

de Promoção Social 

tem as funções de planejar, 
de coordenar, de executar e 
de controlar as atividades de 
Promoção Social – PS e dos 
programas especiais 
desenvolvidos pelo 
SENAR- AR/CE. 

Ana Kelly 

Claúdio 

Gonçalves 

Coordenadora 01/01/2014 a 

31/12/2014 

Área:  

Coordenadoria de 
Administração e 
Finanças 
 
Subunidades 
Estratégicas:  
Execução Financeira, 
Arrecadação, 
Recursos Humanos. 

 
tem as funções de planejar, 
de coordenar, de executar e 
de controlar os processos de 
gestão administrativa, 
financeira e de recursos 
humanos de SENAR-
AR/CE. 

 
Francileite 
Cavalcante 
Furtado 
Remígio 
 
Subunidades 
Responsáveis:  
Raimundo 
Eduardo Filho 
(Execução 
Financeira), 
Fca. Ivonisa 
Holanda de 
Oliveira 
(Arrecadação) 
e Luciana 
Cavalcanti 
Lacerda 
(Recursos 
Humanos)

 

Coordenadora 

 
 
 
Nas subunidades 
todos são chefes 
de núcleo. 

 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

 
 
01/01/2014 a 
31/12/2014 
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2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS  

2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico da entidade, contemplando as principais 
ferramentas utilizadas e o grau de envolvimento das pessoas na elaboração. 

O Plano de Ação para 2014 foi fundamentado em ações de Formação Profissional Rural – FPR, nas 
Atividades de Promoção Social – PS e nos Programas Especiais - PE, todos de caráter educativo, 
realizadas por meio de cursos, treinamentos, seminários e oficinas, para produtores rurais, trabalhadores 
rurais, pescadores artesanais e suas famílias, por meio das linhas de ação: agricultura, pecuária, 
silvicultura, aquicultura, agroindústria, atividades de apoio agrossilvipastoril, saúde, alimentação e 
nutrição, artesanato e organização comunitária. 

 
Em 2014, o SENAR-AR/CE realizou os seguintes programas especiais: 

 Programa Agrinho, em convênio com prefeituras municipais, tem o objetivo de levar 
noções sobre Meio Ambiente e Trabalho e Consumo, aos alunos do ensino fundamental das 
escolas públicas rurais; 

 Programa Empreendedor Rural - PER, realizado em parceria com o SEBRAE e Secretaria 
de Educação do Estado do Ceará – SEDUC, levando orientações gerenciais aos 
trabalhadores, pequenos produtores rurais e aos alunos do 3ª ano do ensino médio 
profissionalizante; 

 Programa Negócio Certo Rural - NCR, realizado em parceria com o SEBRAE, visa 
desenvolver nos participantes habilidades para empreender e melhor gerir as atividades 
praticadas nas propriedades rurais; promover a mudança de comportamento e de atitudes dos 
produtores rurais; incentivar os jovens a identificarem idéias de negócio na propriedade 
familiar, elaborando seus planos de negócios e contribuindo para a geração de renda e 
melhoria da qualidade de vida dos produtores e seus familiares; 

 Programa Inclusão Digital, que tem por objetivo proporcionar oportunidade aos produtores, 
trabalhadores rurais e seus familiares a estarem conectados com a tecnologia, de forma que 
aprendam a utilizar o computador, a acessarem a internet e a buscarem informações que 
tragam melhores resultados na gestão de seus negócios; 

 Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, programa do Governo 
Federal que tem por objetivo ampliar a oferta de cursos profissionalizantes e tecnológicos no 
Brasil. 

 Programa Leite Legal, realizando em parceria com o SEBRAE, com o objetivo de capacitar 
produtores no quesito melhoria da qualidade do leite, de acordo como a Instrução Normativa 
62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; 

 Programa Soldado Cidadão, realizado em parceria com o Exercito Brasileiro, e tem como 
objetivo desenvolver competências ocupacionais, preparando os jovens militares para o 
mercado de trabalho. 

 
 
 

2.1.1. Programa de Formação Profissional Rural – FPR 
 
Quadro 03 - Dados Gerais do Programa de FPR 

Tipo de programa Finalísticos 
Objetivo geral Capacitar o trabalhador e o produtor rural, no sentido de melhorar o seu desempenho em 

uma ocupação para a sua inserção ou manutenção no mercado de trabalho, aumento da 
renda pessoal e elevação da rentabilidade nas unidades de produção. 

Objetivos específicos Desenvolver ações de formação profissional que atendam às necessidades requeridas 
pelo mercado de trabalho; 
Possibilitar ao trabalhador rural uma prática profissional com melhoria de desempenho, 
segurança e saúde no trabalho; 
Proporcionar maior consciência ecológica ao trabalhador rural e sua família, através da 
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inclusão de conteúdos relativos à preservação e à conservação  do meio ambiente; 
Programar e realizar as ações de FPR, compatibilizando os interesses dos trabalhadores 
e da classe patronal, através da prática do planejamento participativo. 

Gerente do Programa  Coordenação técnica 
Indicadores utilizados para 
avaliação do programa 

Quadro abaixo com o comparativo entre o programado e o realizado em números de 
eventos, de participantes e de carga horária. 

Público-alvo (beneficiários) Produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias. 
 
Quadro 04- Resultados das metas físicas de FPR 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Ações  Participantes Horas-aula Ações  Participantes Horas-aula 
540 10.988 17.956 572 13.104 20.005 

  
Para o ano de 2014, foi programada a realização de 540 ações de FPR com a capacitação de 10.988 

participantes, entre produtores e trabalhadores rurais. No entanto, o realizado contemplou 572 ações de 
FPR e a capacitação de 13.104 treinandos, com um incremento sobre a meta estabelecida de 5,92% e 
19,26% respectivamente.  

As ações de FPR apresentaram um custo médio direto, por turma, de R$2.565,08, aumentando em 
9,16% o custo por curso, quando comparado ao ano anterior, ocasionado pelo aumento no número de 
treinamentos com carga horária acima de 40 horas-aula. 

 
 
 

2.1.2. Programa de Promoção Social – PS 
 
Quadro 05 - Dados gerais do Programa de PS 

Tipo de programa Finalísticos 
Objetivo geral Desenvolver aptidões pessoais e sociais do trabalhador, do produtor rural e de suas 

famílias, possibilitando melhor qualidade de vida, elevação da consciência crítica e 
participação na vida da comunidade. 

Objetivos específicos Promover atividades que venham também a contribuir com ganhos econômicos, 
pela possibilidade de aumento da receita e/ou redução de despesas familiares; 
Realizar atividades de promoção social voltadas para a prevenção de doenças, o 
combate à desnutrição e ao desperdício e a preservação e conservação ambientais.  

Gerente do Programa  Coordenação de Promoção Social 
Indicadores utilizados para 
avaliação do programa 

Quadro abaixo com o comparativo entre o programado e o realizado em números 
de eventos, de participantes e de carga horária. 

Público-alvo (beneficiários) Produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias. 
 
 Quadro 06 - Resultados das metas físicas do Programa de PS 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Ações  Participantes Horas-aula Ações  Participantes Horas-aula 
250 4.029 6.688 274 4.973 8.664 

 
Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 250 ações de PS com a capacitação de 

4.029 participantes. No entanto, o realizado contemplou 274 ações de PS e a capacitação de 4.973 
treinandos, incrementando o número de ações realizadas em 9,6% e o número de treinandos capacitados 
em 23,43%.  

As ações de PS apresentaram um custo médio direto por turma, de R$1.937,95, reduzindo em 
6,70% o custo por treinamento, quando comparado ao ano anterior, ocasionado pela realização da maior 
parte das atividades com carga horária de 32 horas-aulas. 
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2.1.3. Programa Agrinho 
 

Quadro 07 - Dados gerais do Programa Agrinho 
Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Proporcionar mudanças de hábitos e de atitudes quanto à preservação ambiental, 
saúde, cidadania e ao trabalho e consumo, mediante uma ação conjunta 
escola/comunidade rural, visando formar cidadãos empenhados na defesa da sociedade 
e do meio em que vivem. 

Objetivos específicos Preparar crianças e jovens rurais para uma melhor relação com o meio ambiente; 
Contribuir para a formação profissional do trabalhador e do produtor rural do futuro; 
Estimular, nos estudantes rurais, o interesse pelas questões ambientais e de saúde da 
sua região; 
Despertar o interesse dos alunos, na proteção do meio ambiente e no combate aos 
fatores adversos ao meio em que vivem, como um exercício de cidadania; 
Orientar os estudantes rurais sobre os perigos do uso indevido dos defensivos 
agrícolas; 
Despertar o interesse dos alunos para as práticas de prevenção de saúde e para a 
participação nas campanhas de saúde pública; 
Despertar nos alunos o interesse para a prática de uma formação cidadã; 
Capacitar docentes das escolas rurais para trabalharem os temas de forma transversal 
ao programa curricular; 
Promover maior integração escola / professor /aluno /comunidade. 

Gerente do Programa  Coordenação de Promoção Social 
Indicadores utilizados para 
avaliação do programa 

Quadro abaixo com o comparativo entre o programado e o realizado em números de 
eventos, de participantes e de carga horária. 

Público-alvo (beneficiários) Professores e alunos do ensino fundamental das escolas rurais. 

 
Quadro 08 – Resultados da metas físicas do Programa Agrinho 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Municípios Escolas Participantes Municípios Escolas Participantes 
40 1.571 186.000 40 1.571 186.987 

 
Em 2014 o Programa Agrinho atuou em 40 municípios das regiões do Planalto da Ibiapaba, do 

Maciço de Baturité e do Baixo e Médio Jaguaribe, orientando 186.987 alunos de escolas públicas rurais 
do 2º a 9º ano do ensino fundamental, distribuídos em 1.571 escolas rurais. No período, o programa 
capacitou 9.652 professores sobre o tema: Saúde. 

 
2.1.4. Programa Empreendedor Rural – PER 

 
Quadro 09 - Dados gerais do Programa Empreendedor Rural 

Tipo de programa Finalísticos 
Objetivo geral Desenvolver competências empreendedoras e preparar líderes para ações sociais, 

políticas e econômicas sustentáveis no agronegócio cearense. 
Objetivos específicos Dotar o agronegócio cearense de empreendedores qualificados e líderes 

comprometidos com o desenvolvimento sócio-econômico do meio rural; 
Aumentar o poder político, econômico e social dos produtores rurais; 
Contribuir para o aumento da renda líquida dos produtores rurais; 
Melhorar a qualidade de vida da população no meio rural. 

Gerentes do Programa  Coordenação de Supervisão do SENAR 
Unidade de Agronegócios do SEBRAE 

Indicadores utilizados para 
avaliação do programa 

Quadro abaixo com o comparativo entre o programado e o realizado em números de 
turmas, número de participantes e carga horária. 

Público-alvo (beneficiários) Produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias. 
 
Quadro 10 – Resultados das metas físicas do Programa Empreendedor Rural 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas-aula Turmas Participantes Horas-aula 
10 150 1.360 06 209  816 
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Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 10 ações do PER com a capacitação de 

150 participantes. No entanto, o realizado contemplou 06 ações do PER e a capacitação de 209 
treinandos, realizando somente 66,6% da meta estabelecida, com um aumento no número de 
participantes de 39,33%. Para tanto, ressalta-se que as turmas foram realizadas em parceria com a 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará, capacitando jovens alunos do 3º ano do ensino médio 
profissionalizante. 

 
2.1.5. Programa Negócio Certo Rural – NCR 
 

Quadro 11 - Dados gerais do Programa do Programa Negócio Certo Rural 
Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Contribuir com a gestão da propriedade rural por meio da capacitação, tendo como 
focos o empreendedorismo, o planejamento, a administração dos recursos financeiros, 
a definição de metas e a previsão dos resultados. 

Objetivos específicos Contribuir para a melhoria da gestão das atividades praticadas nas propriedades rurais; 
Promover a mudança de comportamento e de atitude dos produtores rurais; 
Incentiva os jovens a identificarem idéias de negócio na propriedade familiar; 
Contribuir para a geração de renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores e 
seus familiares. 

Gerentes do Programa  Coordenadoria Técnica do SENAR 
Unidade de Agronegócio do SEBRAE 

Indicadores utilizados para 
avaliação do programa 

Quadro abaixo mostra o comparativo entre o programado e o realizado em números 
de turmas, número de participantes e número de horas-aula ministradas. 

Público-alvo (beneficiários) Produtores rurais e trabalhadores rurais. 

 
Quadro 12 – Resultados da metas físicas do Programa Negócio Certo Rural 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas-aula 
/consultoria 

Turmas Participantes Horas-aula 
/consultoria 

35 525 4450 34 547  1564 
 

Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 35 ações do NCR com a capacitação de 
525 participantes. No entanto, o realizado contemplou 34 ações do NCR e a capacitação de 547 
treinandos, com uma redução sobre a meta estabelecida para o número de turmas de 2,94% e um 
aumento 4,19% no número de participantes. 

 
2.1.6. Programa de Inclusão Digital 

 
Quadro 13 - Dados gerais do Programa Inclusão Digital 

Tipo de programa Finalísticos 
Objetivo geral Proporcionar aos produtores, trabalhadores rurais e seus familiares a estarem  

conectados com a tecnologia, de forma que todos aprendam a utilizar o computador, a 
acessarem a internet e a buscarem informações que tragam melhores resultados na 
gestão de seus negócios. 

Objetivos específicos Qualificar produtores, trabalhadores rurais e familiares no uso de equipamentos e 
tecnologias digitais;  
Disponibilizar e apresentar o Canal do Produtor, como um portal de  informações e 
serviços  para  a gestão de sua propriedade. 

Gerente do Programa  Departamento de Informática 
Estratégia O treinamento abrange o seguinte conteúdo programático: informática básica, 

windows, word, internet e e-mails.  O instrutor ensina passo a passo para o treinando 
como acessar o Canal do Produtor e onde se concentram diversas informações que são 
fundamentais para a atividade rural, como indicativos financeiros, previsão climática, 
ações do Sistema CNA/SENAR, artigos, notícias por segmentos, dentre outras. 
Possibilita os participantes conhecerem a ferramenta EAD SENAR (Ensino à Distância 
do SENAR), que oferece gratuitamente vários cursos à distância, inclusive de 
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Informática Básica, promovendo o crescimento do setor e desenvolvimento contínuo 
dos produtores rurais por meio da Internet, além de emitir certificado de conclusão para 
o participante. 

Público-alvo (beneficiários) Produtores, trabalhadores rurais e seus familiares. 
 
Quadro 14 – Resultados das metas físicas do Programa Inclusão Digital 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas-aula Turmas Participantes  Horas-aula 
167 1.336 2.672 163 1.242 2.608 

 
Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 167 ações do Programa Inclusão Digital 

com a capacitação de 1.336 participantes. No entanto, o realizado contemplou 163 ações e a capacitação 
de 1.242 treinandos, com uma redução sobre a meta estabelecida de 2,45% e 7,57% respectivamente.  

 
 

2.1.7. Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC 
 

Quadro 15 - Dados Gerais do Programa  Nacional de Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC 
Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, 
projetos e ações de assistência técnica e financeira. 

Objetivos específicos Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional;  
Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação profissional e 
tecnológica;  
Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 
articulação com a educação profissional;  
Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da 
formação e qualificação profissional; 
Estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica.

Gerente do Programa  Coordenação Técnica 
Estratégia Ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica; 

Incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento dos serviços 
nacionais de aprendizagem;  
Oferta de bolsa-formação, nas modalidades:  
a) Bolsa-Formação Estudante; e  
b) Bolsa-Formação Trabalhador;  
Financiamento da educação profissional e tecnológica;   
Fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância;  
Apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do Programa;  
Estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, inclusive com 
a articulação dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e Municipais de Educação; e  
Articulação com o Sistema Nacional de Emprego.   

Público-alvo (beneficiários) Estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 
Adultos;  
Trabalhadores rurais;  
Beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e  
Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em 
instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do regulamento.  

 
Quadro 16 – Resultados das Metas Físicas do PRONATEC 

Meta Física 
Prevista Realizada 

Ações Participantes Horas-aula Ações Participantes  Horas-aula 
96 1.440 19.200 94 1.384 18.728 
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Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 96 ações do PRONATEC com a 
capacitação de 1.440 participantes. No entanto, o realizado contemplou 94 ações e a capacitação de 1.384 
treinandos. Isto é, executando 99,97% das ações e atendendo 97,54% do público previsto.  

 
2.1.8. Programa Leite Legal 

 
Quadro 017 - Dados Gerais do Programa Leite Legal  

Tipo de programa  Finalísticos
Objetivo geral  Capacitar os produtores de leite que queiram alcançar os padrões 

exigidos pela Instrução Normativa 62- IN 62/MAPA, normativa esta, 
que estabelece os parâmetros de qualidade do leite de acordo com o 
CCS e CBT.

Objetivos específicos  Criar possibilidades, por meio de ações de formação profissional rural, 
para que pequenos e médios produtores produzam leite de qualidade, 
atendendo aos padrões exigidos pela legislação, contribuindo  não 
somente com os ganhos em qualidade e  quantidade individuais, mas 
para toda a cadeia produtiva.

Gerente do Programa   Coordenação Técnica
Estratégia  Realizar reuniões de sensibilização com os produtores e com os 

laticinistas, participação nos eventos, realizar palestras, divulgação por 
meio de folder, das cartilhas, blusas, boné, etc; 
Indicação dos produtores pelas indústrias; 
Disponibilidade das análises bromatológicas do leite dos produtores 
vinculados às indústrias; 
Realizar capacitações de 16 horas aula aos produtores vinculados às 
indústrias; 
Realizar consultorias individuais aos produtores capacitados; 
Elaborar diagnósticos das propriedades e recomendar por meio de 
formulários as tarefas a serem atendidas pelos produtores para 
obterem leite de qualidade 
Lançar no Sistema SISLEITE online os dados dos produtores e as 
respectivas análises do leite

Público-alvo (beneficiários)  Produtores de leite vinculados às indústrias de Laticínios. 
 
Quadro 018 - Resultados das Metas Físicas do Programa Leite Legal 

Meta Física
Prevista  Realizada

Ações   Participantes  Horas-aula Ações Participantes Horas-aula 
6 90 540 3 52 148 

  
Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 06 ações do Programa Leite Legal com a 

capacitação de 90 participantes. No entanto, o realizado contemplou 03 ações e a capacitação de 52 
treinandos, isto é, realização de 50% da meta estabelecida para o número de ações e 57,7% no número de 
participantes. Ressalta-se a reduzida demanda das ações do programa pelos laticínios, com a indicação 
dos participantes para os treinamentos. No mês de setembro, conforme previsto no termo de adesão, o 
programa foi encerrado e prestado contas com a Administração Central. 

 
2.1.9. Programa Soldado Cidadão 

 
Quadro 019- Dados Gerais do Programa Soldado Cidadão 

Tipo de programa  Finalísticos
Objetivo geral  Desenvolver competências ocupacionais, preparando os jovens para o 

mercado de trabalho ao término da prestação do serviço militar. 
Objetivos específicos  Capacitar os jovens, visando atender às necessidades do Comando da 

10ª Região Militar; 
Criar possibilidades, por meio de ações de formação profissional rural, 
para os jovens ao término da prestação do serviço militar.  

Gerente do Programa   Coordenação Técnica 
Estratégia  Ministrar os cursos; 
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Realizar o planejamento e gerenciamento dos cursos; 
Montar o ambiente pedagógico adequado à realização dos cursos; 
Capacitar os jovens do serviço militar nas atividades rurais; 

Público-alvo (beneficiários)  Jovens prestadores do serviço militar.
 
Quadro 020 - Resultados das metas físicas do Programa Soldado Cidadão 

Meta Física
Prevista  Realizada

Ações   Participantes  Horas-aula Ações Participantes Horas-aula 
4  60 640 4 59 640 

  
Para o exercício de 2014, foi programada a realização de 04 ações do Programa Soldado Cidadão 

com a capacitação de 60 participantes. O realizado contemplou as metas previstas para o número de 
ações, no entanto houve uma redução de 1,69% no número de participantes. 

As atividades desenvolvidas foram: ocupação de tratorista e avicultura, levando informações de 
novas atividades a serem desenvolvidas pelos participantes, gerando oportunidades empreendedoras para 
os egressos do serviço militar do estado do Ceará. 

 
 
2.2 Estratégias adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 
referência do relatório de gestão e  Demonstração da execução física e financeira dos objetivos 
estratégicos e das ações do plano da entidade para o exercício de referência, comparando-se os 
valores planejados ou previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações 
significativas 

 
2.2.1. Comparativo das metas físicas 

 
As metas físicas planejadas para o exercício foram 540 ações de Formação Profissional Rural-FPR, 

com 10.988 participantes e 17.956 horas-aula, 250 atividades de Promoção Social-PS, com 4.029 
participantes e 6.688 horas-aula e 316 ações dos Programas Especiais-PE, com 3.571 participantes e 
28.402 horas-aula.  

Ressalta-se que as metas físicas dos Programas Especiais - PE foram desmembradas da FPR, por 
orientação da Administração Central, melhor apresentando os números de cada ação/atividade 
desenvolvida pela Regional. 

As metas físicas alcançadas no exercício foram: 
 572 ações de FPR, com 13.104 participantes e 20.005 horas-aula;  
 274 atividades de PS, com 4.973 participantes e 8.664 horas-aula; 
 40 municípios atendidos, envolvendo 1.571 escolas e capacitando 9.652 professores e 

186.987 alunos do 2º a 9º ano do ensino fundamental;  
 06 turmas do PER, com 209 participantes e 816 horas-aula; 
 34 turmas do NCR, com 547 participantes e 4.642 horas-aula; 
 94 turmas do PRONATEC, com 1.384 participantes e 18.728 horas-aula; 
 163 turmas do Programa Inclusão Digital, com 1.242 participantes e 2.608 horas-aula; 
 03 turmas do Programa Leite Legal, com 52 participantes e 48 horas-aula; 
 04 turmas do Programa Soldado Cidadão, com 59 participantes e 640 horas-aula. 

 
Mesmo diante de mais um ano seco no Estado do Ceará, superou-se as metas programadas das 

ações de FPR e das atividades de PS, obtendo-se ainda a realização de 94,93% da meta programada nos 
Programas Especiais-PE, ocasionado por uma redução no número de demandas dos referidos eventos. 

Ao analisar os números de eventos, de treinandos e de carga horária total das ações/atividades de 
FPR, de PS e dos PE, todas as metas foram superadas, conforme análise a seguir: 

 Incremento de 3,62% no número de eventos; 
 Incremento de 15,71% no número de treinandos; 
 Incremento de 4,84% na carga horária. 
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2.2.2 Custos médios das ações de FPR e PS 
 

Os custos médios diretos, no exercício de 2014 ficaram em: 
 
Quadro 21 – Custos médios de FRP e de PS. 

Discriminação 
Custo Médio R$ 

FPR PS 
Por Turma 2.565,08 1.937,95 
Por Treinando 111,97 106,78 

Por hora-aula 73,34 61,29 
Total médio por Turma 2.361,97 

 
O custo médio total por turma quando comparado com o valor de R$2.216,42, realizado em 2013, 

verifica-se um incremento de 6,57% nos custos, o que é razoável, mantendo-se em torno da taxa de 
inflação. 

 
2.2.3 Parâmetros Qualitativos 
 

Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar o desempenho, acompanhar o alcance 
das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar 
necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc. 

Estes parâmetros destinam-se a mostrar a evolução da Administração Regional, bem como, avaliar 
a satisfação do público-alvo e dirigentes de instituições demandantes das ações de FPR, das atividades de 
PS e dos eventos de PE, demonstrando a qualidade dos serviços oferecidos projetos especiais. São os 
seguintes: 

 
a) Comparativo da Receita de Contratos/Convênios com a Receita Total e a Receita Institucional 

Ano Receita  
Total 

 
Receita Institucional (1) 

Receita de Contratos/Convênios 

Valor % (2) % (3) 

2009 4.818.739,98 3.551.322,71 1.267.739,98 26,30% 35,69% 

2010 5.869.255,00 3.847.388,27 2.021.866,73 34,45% 52,60% 

2011 5.272.921,07 4.400.778,43 872.142,64 16,54% 19,82% 

2012  6.705.613,35 5.407.944,94 811.998,50 12,11 % 15,01% 

2013 8.021.033,67 6.240.154,07 1.780.879,60 22,20% 28,54% 

2014 10.209.005,96 6.520.053,53 3.547.784,89 34,48% 54,40% 

Tabela 01: Comparativo da Receita 
 

(1) INSS, RADI e ITR 
(2) Valor percentual comparado com a receita total 
(3) Valor percentual comparado com a receita institucional 
 

b) Evolução de eventos realizados, participantes e carga horária 

Ano 
Treinamentos Realizados 

(Nº.) (1) 
Participantes  

(Nº.) (2) 
Carga Horária  

(Nº.) (3) 

FPR PS PE Total FPR PS - Total FPR PS PE Total 
2009 498 227 - 725 12.975 4.266 - 17.241 20.487 7.551 - 28.033 
2010 627 181 - 808 14.439 3.304 - 17.743 23.706 6.390 - 30.096 
2011 679 205 - 884 12.209 3.739 - 15.948 21,188 6.624 - 27.812 
2012 689 214 - 903 12.414 3.863 - 16.277 24.009 6.764 - 30.773 
2013 531 326 355 1.212 12.329 6.054 3.917 22.300 20.116 10.470 13.282 43.868 
2014 572 274 300 1.146 13.104 4.973 3.431 21.508 20.005 8.664 26.942 55.611 

Tabela 02: Evolução dos eventos realizados 
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c) Comparativos entre eventos realizados por funcionários, por supervisores e por instrutores 

Ano 
Nº. 

EVENTOS 

Eventos por Funcionários  
(1) 

Eventos por Supervisores 
(2) 

Eventos por Instrutores 
(3) 

Nº. de 
Funcionários 

Eventos/          
Funcionários 

Nº. de 
Supervisores

Eventos/ 
Supervisores 

Nº. de 
Instrutores 

Eventos/ 
Instrutores 

2009 725 21 34,52 3 241,66 50 14,50 
2010 808 21 38,47 3 269,33 70 11,54 
2011 884 21 42,09 3 294,67 62 14,26 
2012 903 21 43,00 5 180,60 62 14,52 
2013 1.212 27 44,89 6 203,50 101 12,00 
2014 1.146 27 42,44 9 127,33 137 8,36 

Tabela 03: Comparativos entre eventos realizados 
 
 
d) Percentual de instrutores capacitados ou reciclados 

Ano 
Total de Instrutores 

Nº. de Instrutores Capacitados 
ou Reciclados 

Percentual 

FPR PS FPR PS FPR PS 

2009 38 12 0,0 0,0 0,0 0,0 
2010 58 12 8,0 12 13,79 100,0 

2011 50 12 10 0,0 20,00 0,0 

2012 50 12 14 0,0 28,00 0,0 

2013 81 20 31 08 38,27 40,00 

2014 90 27 24 07 26,67 25,92 

Tabela 04: Percentual de instrutores capacitados ou reciclados 
 
 
 
e) Carga horária média por turma 

Ano Carga Horária Treinamento Carga Horária Média 

2010 30.096 808 37,25 

2011 27.812 884 31,46 

2012 30.773 903 34,07 

2013 43.868 1.212 36,19 

2014 55.611 1.146 48,53 

Tabela 05: Carga horária média por turma 
 
 

f) Percentual de municípios atendidos 

Ano Total de Municípios do Estado 
Total de Municípios 

Atendidos 
% 

2009 184 120 65,21 
2010 184 126 68,48 
2011 184 106 57,60 
2012 184 110 59,78  
2013 184 120 65,21 
2014 184 125 67.93 

Tabela 06: Percentual de municípios atendidos 
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g) Percentual de eventos realizados com contratos/convênios 

 
Ano Total de Eventos Eventos de contratos/convênios % 
2009 725 243 34,89 
2010 808 227 28,09 
2011 884 155 17,53 
2012 903  181 20,04 
2013 1.212 69 5,56 
2014 1.146 423 36,91 

Tabela 07: Percentual de eventos realizados com contratos/convênios 
 
 
 
h) Percentual de pessoas aprovadas, reprovadas e evadidas 

 

Ano 
Inscritos Aprovados Reprovados Evadidos 

Número % Número % Número % Número % 

2009 17.241 100 16.197 93,94 440 2,55 604 3,50 

2010 17.743 100 17.035 96,01 475 2,67 233 1,31 

2011 15.948 100 15.298 95,92 476 2,98 174 1,09 

2012 16.277 100 15.821 97,19 209 1,28 247 1,51 

2013 22.322 100 21.768 97,52 137 0,61 417 1,87 

2014 21.508 100 20.912 97,23 374 1,74 222 1,03 

Tabela 08: Percentual de aprovação e reprovação de treinandos 
 
 
i) Despesas Correntes por hora-aula e por aluno 

 
 

ANO 
Despesas 
Correntes 

 Hora/aula (1) Aluno (2) 

Nº.  Despesas Nº.  Despesas 
2009 3.982.931,11 28.038 142,05 17.241 231,01 
2010 4.989.414,64 30.096 165,83 17.743 281,20 
2011 4.559.555,77 27.812 163,94 15.948 285,90 
2012 5.344.876,50 30.773 173,69 16.277 328,37 
2013 6.910.932,54 43.868 157,54 22.300 309,91 
2014 10.395.209,44 55.735 186,51 21.519 483,07 

                          Tabela 09: Despesas Correntes por hora/aula e aluno 
 
 
 

2.4. Demonstração da execução física e financeira das ações do orçamento do exercício de 
referência, comparando-se os valores planejados ou previstos com os efetivamente realizados e 
justificando as variações significativas. 

 

2.4.1 Comparativo das metas financeiras 2014 
 

As metas financeiras orçamentárias realizadas no exercício de 2014 resultaram em uma receita de 
R$10.209.005,96 que quando comparada com a receita prevista de  R$12.742.000,00, houve uma 
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arrecadação de 80,12%  e das despesas realizadas de R$10.395.209,44 comparada com a prevista de 
R$12.742.000,00, houve uma despesas de 81,58%. 

COMPARATIVO DAS RECEITAS

RECEITAS ORÇADA X REALIZADA 2014 ORÇADO ANUAL   ACUMULADO EXERCÍCIO  % 

1.CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR (INSS + ITR) 3.135.000,00            2.825.205,37                       90,12%

2. JUROS DE TITULO DE RENDA 20.000,00                  11.265,78                             56,33%

3. CONTRIBUIÇÕES SOBRE O RADI 4.350.000,00            3.694.848,16                       84,94%

4.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INSTIUIÇÕES PRIVADAS 4.920.000,00            3.442.680,09                       69,97%

5.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 25.000,00                  105.104,80                           420,42%

6.RESTITUIÇÕES 142.000,00                87.610,90                             61,70%

7.OUTRAS RECEITAS 150.000,00                42.290,86                             28,19%

TOTAL 12.742.000,00          10.209.005,96                     80,12%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02 – Comportamento das Receitas e Despesas Orçamentárias  
 

2.5 Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar o desempenho, acompanhar o 
alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, 
identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc. 

 
Em 2014, as diretrizes gerais e específicas do SENAR-AR/CE mantiveram-se focalizadas nas 

linhas de ação: Formação Profissional Rural – FPR, Promoção Social – PS e Programas Especiais - PE. 
As metas alcançadas comparadas com as programadas mostram incrementos no número de eventos 

realizados, no número de treinandos atendidos e na carga horária estabelecida.  
Consciente da sua missão no meio rural, a superação dessas metas servem de balizador para os 

futuros planos de ações a serem implementados, objetivando atualizar e aperfeiçoar as atividades 
desenvolvidas pelo agricultor/criador e sua família, assegurando-lhes a permanência no campo com 
oportunidades de melhoria da qualidade de vida profissional, social e inclusão no mercado de trabalho. 

Os comparativos das metas físicas e financeiras demonstram a capacidade de operacionalização da 
Unidade nas ações da tarefa de educar, instruir e incluir o produtor rural no mundo do agronegócio, 
transferindo os conhecimentos tecnológicos e de gestão necessários, através do processo metodológico de 
ensino utilizado.  

A constatação de redução das receitas deste exercício, contrastando com a superação de todas as 
metas previstas comprovam que o planejamento para aplicação destes recursos foi feita de forma racional 
e oportuna. 

Posto isso, é consciência dos dirigentes do SENAR-AR/CE, cumprir e fazer cumprir, quando da 
formulação de seus princípios básicos, o contido nas recomendações da OIT - Organização Internacional 
do Trabalho, nas resoluções do CINTEFOR - Centro Internacional de Investigação e Documentação 
sobre Formação Profissional, nas políticas gerais do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, seguindo 
prioritariamente as normas estabelecidas pela CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. 

DESPESAS ORÇADA X REALIZADA 2014 ORÇADO ANUAL
 ACUMULADO 

EXERCICIO 

 %   SOBRE 

O 

ORÇADO 
1. MANUTEÇÃO DE SERV. ADMINITRATIVOS 330.000,00                      329.095,38                 99,73%

2.PESSOAL + ENCARGOS + BENEFICIOS 2.572.050,00                  2.401.758,07              93,38%

3.OUTRAS DESPESAS CORRENTES (PS) 978.100,00                      769.966,13                 78,72%

4.OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FPR) 8.411.850,00                  6.572.823,71              78,14%

5.INVESTIMENTOS 450.000,00                      321.566,15                 71,46%

TOTAL 12.742.000,00                10.395.209,44           81,58%
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Considerando os efeitos apresentados, avaliamos como positiva a relação entre os resultados 
auferidos e os recursos empregados por esta Regional no esforço constante de transferir conhecimentos e 
efetuar mudanças junto ao seu público-alvo, primando pela eficiência na promoção dos eventos 
realizados, com a pertinência necessária aos anseios dos participantes. 

A carga horária dos eventos promovidos pela Unidade está em consonância com a metodologia 
aplicada, produzindo um resultado eficaz para os participantes que, ao ingressarem no processo 
absorvem, naturalmente, a capacidade de mudar e melhorar o seu desempenho visando incrementar a 
produção e a produtividade de suas explorações de forma econômica e segura. Essa realidade é que dá ao 
SENAR-AR/CE a motivação necessária para a busca constante de aprimorar e melhorar a oferta de seus 
produtos, reciclando, capacitando e motivando seus instrutores que são os agentes de mudanças 
encarregados de levar, de modo efetivo, os conhecimentos necessários ao melhor desempenho das ações 
desta Regional. 

 
 

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 
 

3.1. Descrição das estruturas de governança da entidade - NÃO SE APLICA 
 
3.2. Demonstração da autuação da unidade de auditoria interna - NÃO SE APLICA 
 
3.3. Informações sobre as estruturas de controle internos administrativos 

 
No âmbito da entidade, a estrutura de controles internos é realizada da seguinte forma: Auditoria: 

é realizado por Auditor Independente, onde, quadrimestralmente é emitido parecer; Controle Interno: 
através de Portarias do Presidente do Conselho Administrativo e também, Instruções de Serviço 
expedidas pelo Superintendente dando conhecimento a todos do corpo funcional para que se faça 
cumprir.  

A implantação de um sistema de controle interno, além de proporcionar maior credibilidade, 
segurança e integridade aos informes administrativos e contábeis, minimiza riscos, como erros 
involuntários ou frades nas operações desempenhadas cotidianamente. Assim, segundo Attie 
(2011,p.204) “a eficiência do sistema de controle interno como um todo deve permitir detectar não 
somente irregularidades de atos intencionais, como também erros de atos não intencionais”. 

As características de um eficiente sistema de controle interno abrangem: 
 Plano de organização que proporcione apropriada segregação de funções entre execução 

operacional custódia dos bens patrimoniais e sua contabilização; 
 Sistema de autorização e procedimentos de escrituração adequados, que proporcionem controle 

eficiente sobre o ativo, passivo, receitas, custos e despesas; 
 Observação de práticas salutares no cumprimento dos deveres e funções de cada um dos 

departamentos da entidade; e 
 Pessoal com adequada qualificação técnica e profissional, para a execução de suas atribuições. 

(ATTIE, 2011). 
 
Segundo Crepaldi (2011), os levantamentos do sistema de controle interno são obtidos da seguinte 

forma: 
 Leitura dos manuais internos de organização e procedimento; 
 Conversa com funcionários da empresa; 
 Inspeção física dede o início da operação até o registro no razão geral. 

 
O controle interno assegura que os funcionários estão cumprindo as normas exigíveis pela entidade, 

de forma que estes possam agir com liberdade para buscar melhores resultados e, além disso, o controle 
interno assegura que possíveis fraudes realizadas por funcionários, ocasionalmente ou eventualmente 
sejam evitadas e não causem prejuízos ao patrimônio da entidade. 



 26

O controle das disponibilidades visa garantir que recursos financeiros estejam disponíveis para 
honrar os compromissos de curto prazo. Abaixo algumas medidas que servem para fortalecer tal controle 
e são utilizados de forma padrão pelas entidades: 

 Segregação de funções entre a custódia de valores e a contabilização; 
 Sistema de autorização e aprovação para pagamento; 
 Conciliações bancárias periódicas e revisadas por pessoa independente a de sua preparação; 
 Utilização de fichas de razão individuais para as diversas contas do disponível; 
 Utilização de duas pessoas independentes para a assinatura de cheques; 
 Abertura de contas bancárias pela administração; 
 Sistema de fundo fixo para valores mantidos em mãos; 
 Cancelamento da documentação comprobatória após o pagamento; 
 Controle de pagamentos para evitar atrasos e consequentemente multas ou juros de mora;  
 Controle diário dos recebimentos e acompanhamento entre o valor depositado e o efetivamente 

recebido. 
 

O controle das contas caixas e bancos exigem procedimentos claros e adequados para corrigir 
irregularidades, abster-se de fraudes e dar transparências aos processos desenvolvidos, evitando 
desperdícios e desfalques, proporcionando assim uma melhor utilização dos recursos de liquidez 
imediata. Assim, os procedimentos utilizados para as disponibilidades são: 

 Conferência de valores; 
 Movimentação interna da entidade confrontada com a movimentação realizada pelas entidades 

financeiras; 
 Exame de cheques emitidos e comprovantes, com o intuito de analisar se estão corretos.  

 

Além desses controles internos, temos também, portarias e instruções de serviços para normatizar 
os procedimentos internos de diárias, quilometragens, compras, aquisição patrimonial, controle dos bens 
patrimoniais, etc. 

 
3.4. Microprocessos Finalisticas - NÃO SE APLICA 
 

3.5. INFORMAÇÕES DA GOVERNÇA  
Quadro 22 – Estrutura de Controles Internos  

Aspectos do sistema de controle interno 
Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão 

suporte adequado ao seu funcionamento. 
   X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos 
níveis da estrutura da unidade.  

   X  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X     
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.    X  
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da 

UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 
   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.    X  
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.    X  
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.    X  
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.   X   
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, 

bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 
 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser 
assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por 
transformações nos ambientes interno e externo. 

X     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar 
informações úteis à tomada de decisão. 

  X   

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. X     
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir 

eventuais ressarcimentos.      X 
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da 
unidade.  

    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, 

claramente estabelecidas. 
   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo 
prazo. 

  X   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua 
aplicação. 

  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos 
de controle. 

   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às 

pessoas adequadas.     X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as 
decisões apropriadas. 

   X  

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.     X 
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a 

execução das responsabilidades de forma eficaz. 
   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus 
componentes e por toda a sua estrutura. 

    X 

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.   X   
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.   X   
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.   X   
Considerações gerais: 
 
LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 
 
 
 

3.6. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a 
função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa. 

 

Quadro 23  -  Dirigentes e Membros do Conselho 
 

 
 
 

Nome Segmento Entidade Função Período de Gestão 
Início Fim 

 Flávio Viriato de Saboya Neto Patronal FAEC Presidente Conselho Administrativo 2014 2017 
 Paulo Helder de Alencar Braga - SENAR/CE Superintendente 2014 2017 
Daniel Klüppel Carrara Patronal SENAR/CENTRAL Conselho Administrativo Titular 2014 2017 
  Luiz Carlos Ribeiro de Lima Laboral FETRAECE Conselho Administrativo Titular 2014 2017 

 João Nicédio Alves Nogueira 
Classe 

Produtora OCB/CE Conselho Administrativo Titular 2014 2017 

Alci Porto Gurgel Júnior 
Classe 

Produtora SEBRAE/CE Conselho Administrativo Titular 2014 2017 
Eduardo Peixoto Rôla Ferreira Patronal SENAR/AC Conselho  Administrativo  Suplente 2014 2017 
  Maria Erivanda França de 
Oliveira Laboral FETRAECE Conselho  Administrativo  Suplente 2014 2017 

José Aparecido dos Santos 
Classe 

Produtora OCB/CE Conselho  Administrativo  Suplente 2014 2017 
Joaquim Cartaxo Filho-
SEBRAE/CE 

Classe 
Produtora SEBRAE/CE Conselho  Administrativo  Suplente 2014 2017 

Luiz Hildemar Colaço Patronal FAEC Conselho Fiscal Titular 2014 2017 
João Batista da Silva Patronal SENAR/CENTRAL Conselho Fiscal Titular 2014 2017 
Lucilene Batista de Lima Laboral FETRAECE Conselho Fiscal Titular 2014 2017 
Carlos Bezerra Filho Patronal FAEC Conselho Fiscal Suplente 2014 2017 
Jussara Dias Soares Patronal SENAR/CENTRAL Conselho Fiscal Suplente 2014 2017 
Raimundo Martins Pereira Laboral FETRAECE Conselho Fiscal Suplente 2014 2017 
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3.7. Remuneração a Dirigentes 
 

De acordo com o Art. 16 do Regimento Interno do Conselho Administrativo e, ainda, com o Art.33 
do Regimento Interno do Conselho Fiscal, é principio sistêmico a não remuneração dos membros dos 
Conselhos Administrativo e Fiscal. A remuneração dos seus dirigentes está demonstrada na tabela 
abaixo: 

Quadro 24 – Remuneração de Dirigentes do SENAR-AR/CE 

 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

4.1. Programação e Execução Orçamentária das Receitas 
 
Demonstração da receita por natureza, destacando os recursos oriundos de arrecadação direta 
a) a previsão e a arrecadação efetivas 

 

Cargo Remuneração mínima Remuneração Máxima 

Superintendente 11.655,43 12.949,05

Nota Explicativa: Ao Superintendente, é paga uma gratificação por função, calculada pelo percentual de 
28% sobre a Tabela de Nível Superior  Classe G,  conforme Regulamento de Pessoal. Não estando 
vinculado ao limite do teto remuneratório da administração pública federal conforme Acórdão  
nº2.788/2006 -1ª Câmara – TCU. 



 29

 
                         Figura 03 – Balanço da Execução Orçamentário das Receitas de 2014 

Sobre o Balanço Orçamentário das receitas, o orçado para o realizado houve uma redução de 
arrecadação, respectivamente, no valor de R$ 2.532.994,05 (Dois milhões, quinhentos e rtinta e dois mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) das receitas. 

 
b) análises e justificativas de eventuais oscilações significativas da arrecadação, considerando os 

valores previstos para o exercício de referência do relatório de gestão ou ainda os montantes 
arrecadados nos dois exercícios anteriores. 
 
 
COMPARATIVO DAS RECEITAS 

ANO  
 ARRECADADO NO 

EXERCÍCIO  
 ORÇADO 

ANUAL  
 % REALIZADO X 

ORÇADO  

2012            6.219.943,64      6.328.102,00                   98,29  

2013            8.021.033,67      7.583.000,00                 105,78  

2014          10.209.005,96    12.742.000,00                   80,12  
Quadro 25 – Comparativo da execução Orçamentária das Receitas  
 

Apesar da redução da arrecadação em relação ao programado, o superávit do exercício de 2014 foi 
no valor de R$ 135.362,67 (Cento e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete 
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centavos), ficando o superávit/déficit acumulado no exercício/2014 para 2015 o valor de R$ 2.986.829,49 
(Dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove 
centavos). 

 
4.2. Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira, 
contemplando, no mínimo: 

 
  a)  Comparação entre os dois últimos exercícios; 
   

DESPESAS ORÇADA X REALIZADA 2013 ORÇADO ANUAL
 ACUMULADO 

EXERCICIO 

 %   
ORÇADO X 

REALIZADO 
1. MANUTEÇÃO DE SERV. ADMINITRATIVOS 335.000,00                   330.174,03              98,56%
2.PESSOAL + ENCARGOS + BENEFICIOS 1.096.300,00                1.073.865,41           97,95%
3.OUTRAS DESPESAS CORRENTES (PS) 968.000,00                   960.223,45              99,20%
4.OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FPR) 4.848.700,00                5.229.235,77           107,85%
5.INVESTIMENTOS 335.000,00                   238.143,92              71,09%
TOTAL 7.583.000,00                7.831.642,58           103,28%

DESPESAS ORÇADA X REALIZADA 2014 ORÇADO ANUAL
 ACUMULADO 

EXERCICIO 

 %   
ORÇADO X 

REALIZADO 
1. MANUTEÇÃO DE SERV. ADMINITRATIVOS 330.000,00                   329.095,38              99,73%
2.PESSOAL + ENCARGOS + BENEFICIOS 2.572.050,00                2.401.758,07           93,38%
3.OUTRAS DESPESAS CORRENTES (PS) 978.100,00                   769.966,13              78,72%
4.OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FPR) 8.411.850,00                6.572.823,71           78,14%
5.INVESTIMENTOS 450.000,00                   321.566,15              71,46%
TOTAL 12.742.000,00              10.395.209,44         81,58%  
Figura 04: Comparativo dos últimos exercícios 2013/2014 
 
b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência, ou 

classificações equivalentes 
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DESPESAS

P/MAIS P/MENOS

1.236.350,00       1.220.433,59     15.916,41          
1.236.350,00       1.220.433,59     15.916,41          

          8701 - Manutenção de Serviços Administrativos 360.000,00          356.480,38        3.519,62            
3- Outras Despesas Correntes 330.000,00          329.095,38        -                        904,62              
4- Investimentos 30.000,00            27.385,00          -                        2.615,00            

          8711 - Gestão Administrativa 113.850,00          112.935,94        914,06              
3- Outras Despesas Correntes 113.850,00          112.935,94        -                        914,06              

762.500,00          751.017,27        -                        11.482,73          
1- Pessoal e Encargos Sociais 762.500,00          751.017,27        -                        11.482,73          

128 - Formação de Recursos Humanos 53.700,00            48.612,54          5.087,46            
  0801 - Formação de Gerentes e Servidores 53.700,00            48.612,54          5.087,46            
          8718 - Capacitação de Recursos Humanos 53.700,00            48.612,54          5.087,46            

3- Outras Despesas Correntes 53.700,00            48.612,54          -                        5.087,46            
-                       -                     -                        -                    

  0253 - Serviço de Comuncação de Massa -                       -                     -                        -                    
          8719 - Divulgação de Ações Institucionais -                       -                     -                        -                    

3- Outras Despesas Correntes -                       -                     -                        -                    
-                       -                     -                        -                    

  0681 - Gestão de participação em Organismos Internacionais -                       -                     -                        -                    
          8753 - Contribuição a Organismos Internacionais -                       -                     -                        -                    

3- Outras Despesas Correntes -                       -                     -                        -                    
115.500,00          111.764,63        3.735,37            

   0100 - Assistência ao Trabalhador 115.500,00          111.764,63        3.735,37            

115.500,00          111.764,63        -                        3.735,37            
3- Outras Despesas Correntes 115.500,00          111.764,63        -                        3.735,37            

130.000,00          127.101,95        -                        2.898,05            
   0100 - Assistência ao Trabalhador 130.000,00          127.101,95        -                        2.898,05            
          8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados 130.000,00          127.101,95        -                        2.898,05            

3- Outras Despesas Correntes 130.000,00          127.101,95        -                        2.898,05            

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador        1.226.000,00          998.454,76         227.545,24 

  0100 - Assistência ao Trabalhador 46.500,00            40.598,92          5.901,08            
          8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 16.500,00            14.247,26          2.252,74            

3- Outras Despesas Correntes 16.500,00            14.247,26          -                            2.252,74            
          8707 - Assistência Social a Servidores 30.000,00            26.351,66          -                            3.648,34            

3- Outras Despesas Correntes 30.000,00            26.351,66          -                            3.648,34            
   0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 1.179.500,00       957.855,84        -                            221.644,16        
          8788 - Promoção Social Rural 1.179.500,00       957.855,84        -                            221.644,16        

1- Pessoal e Encargos Sociais 201.400,00          187.889,71        13.510,29          
    1- Recursos Próprios 201.400,00          187.889,71        13.510,29          
    2- Recursos de Terceiros -                       
3- Outras Despesas Correntes 978.100,00          769.966,13        -                            208.133,87        
    1- Recursos Próprios 828.100,00          620.611,07        207.488,93        
    2- Recursos de Terceiros 150.000,00          149.355,06        644,94              

9.980.450,00       7.888.841,97     -                            2.091.608,03     
   0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador 9.980.450,00       7.888.841,97     -                            2.091.608,03     

9.980.450,00       7.888.841,97     -                            2.091.608,03     
1- Pessoal e Encargos Sociais 1.148.600,00       1.021.837,11     126.762,89        
    1- Recursos Próprios 1.023.500,00       902.187,73        121.312,27        
    2- Recursos de Terceiros 125.100,00          119.649,38        5.450,62            
3- Outras Despesas Correntes 8.411.850,00       6.572.823,71     -                            1.839.026,29     
    1- Recursos Próprios 3.971.950,00       3.349.583,05     622.366,95        
    2- Recursos de Terceiros 4.439.900,00       3.223.240,66     1.216.659,34     

4- Investimentos 420.000,00          294.181,15        -                            125.818,85        

    1- Recursos Próprios 40.000,00            31.634,26          -                            8.365,74            

    2- Recursos de Terceiros 380.000,00          262.546,89        117.453,11        

   0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador -                       -                         -                            -                        
          8772 - Cursos de Alfabetização -                       -                         -                            -                        

-                       -                         -                            -                        

12.742.000,00     10.395.209,44   -                            2.346.790,56     

P/MAIS P/MENOS

1 - Pessoal e Encargos Sociais........... ............................................................        2.112.500,00       1.960.744,09 -                                151.755,91 

3 - Outras Despesas Correntes........................................................................ 10.179.500,00     8.112.899,20     -                             2.066.600,80 
4 - Investimentos............................................................................................... 450.000,00          321.566,15        -                                128.433,85 

TOTAL GERAL 12.742.000,00     10.395.209,44   -                             2.346.790,56 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2014

 SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO ORÇADO ANUAL 
ACUMULADO 

NO  EXERCÍCIO

DIFERENÇA

3- Outras Despesas Correntes

122 - Administração Geral
   0750 - Apoio Administrativo

   8777 - Pag.de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Àrea 
Administrativa

131 - Comunicação Social

212 - Cooperação Internacional

301 - Atenção Básica

TOTAL GERAL

RESUMO  ORÇADA REALIZADA
DIFERENÇA

          8703 - Assist.Médica e Odonto.a Servidores, Empregados e seus 
dependentes

306 - Alimentação e Nutrição

333 - Empregabilidade

          8729 - Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e 
Agroindústria

366 - Educação de Jovens e Adultos

 
Figura 05 – Balanço da Execução Orçamentário das Despesas de 2014 
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  c)  Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa; 
 
Quadro  26 - Despesas por Modalidade de Contratação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Fonte: Balancete Contábil de janeiro a dezembro/2014 
 
  d)  Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e 
financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade. 
 

NIVEIS DE DISPÊNDIO 2014      
DESPESAS 

CONSOLIDADO 

 TOTAIS R$   PARTICIPAÇÃO % 

ATIVIDADE MEIO        1.123.382,85  11,21%

Pessoal e Encargos Sociais          913.914,65    

Outras Despesas          209.468,20    

ATIVIDADE FIM        8.895.274,61  88,79%

Pessoal e Encargos Sociais       1.661.097,23    

Outras Despesas       3.739.160,40    

Aplicações em Programas Especiais       3.495.016,98    

TOTAL DAS DEPESAS 
OPERACIONAIS     10.018.657,46  100,00%

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             29.448,77    

TOTAL GERAL  10.048.106,23   
Quadro  27 - Indicadores Institucionais das despesas  
 

e) Indicadores Institucionais 

Eficácia 
Número de Instrutores disponíveis 117 
Número de Instrutores que participaram de ações 117 
Número de Ações 1.146 
Número de Municípios atendidos 125 
Número de Participantes 21.508  
Número de Supervisores 09 
Número de Supervisores de Qualificação Profissional Rural 09 
Número de Inscritos  21.508 
Número de Evadidos 222 
Número de Aprovados  20.912 
Número de Reprovados 374 
Quadro  28- Indicadores Institucionais de Eficácia  

Modalidade de Contratação 
2014 2013

Modalidade de Licitação   
Convite 363.060,22 136.206,72
Tomada de Preços 

Concorrência 2.132.491,96 2.184.789,57
Pregão  
Concurso 
Consulta 

Registro de Preços 

Contratações Diretas 

Dispensa 1.946.225,71 2.121.249,79
Inexigibilidade 42.880,91 25.569,92
Suprimentos de Fundos 8.798,00 7.164,16
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Eficiência  

Percentual de Instrutores utilizados que possuem qualificação metodológica 96,00 
Percentual de Instrutores disponíveis que ministraram cursos  100,00 
Número médio de ações ministradas por instrutor 9,79 
Percentual de municípios atendidos 67,93 
Número médio de participantes por turma 18,76 
Número total de concluintes 18,25 
Carga horária média por turma 36,19 
Percentual de eventos realizados com contrato (423) 36,91 
Quadro  29- Indicadores Institucionais de Eficiência 
 
 

4.3. Informações sobre os dez maiores contratos firmados e os dez maiores favorecidos com 
despesas liquidadas no exercício 

 
FORNECEDOR CNPJ MODALIDADE VALOR

1 COOP. CEARENSE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 72494776/0001‐16 CONCORRÊNCIA SEM REGISTRO DE PREÇO R$ 2.071.314,33

2 SECRETARIA DA FAZENDA / SECRETARIA DO TURISMO ‐ SETUR 00671077/0001‐93 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,I R$ 153.705,10

3 NEWLAND VEICULOS LTDA 41597303/0001‐10 CONVITE R$ 140.000,00

4 FORTPEC INSTRUTORIA AGROPECUÁRIA LTDA ME 19748686/0001‐21 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,XII R$ 129.430,00

5 BLB SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA 03336220/0001‐89 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,I R$ 128.729,69

6 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ ‐ FAEC 12221362/0001‐91 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,IV R$ 109.200,00

7 DOMIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ‐ ME 11195477/0001‐96 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,XII R$ 101.520,00

8 APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07240450/0001‐09 CONVITE R$ 94.330,53

9 JOSEFA GONÇALVES DE LEMOS RIBEIRO 18758108/0001‐03 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,XII R$ 48.440,00

10 FORTPEC INSTRUTORIA AGROPECUÁRIA LTDA ME 19748686/0001‐21 DISPENSA COM BASE NO ART. 9,XII R$ 42.579,35  
Figura 06 – Dez maiores Contratos Firmados 
 

 
4.4.  Relação das 10 (dez) empresas com maiores valores contratados pela entidade para execução 
de obras de engenharia 
 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNPJ MODALIDADE VALOR

1 D.A.L. MACIEL CONSTRUÇÃO ‐ ME 19698790/0001‐59 CONCORRÊNCIA SEM REGISTRO DE PREÇO R$ 31.634,27  
Figura 07 – Contratos de Execução de Obras de Engenharia 
 

4.5. Transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de 
cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, 
vigentes no exercício de referência 
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4.5.1.Valores transferidos sob forma de Patrocínio  

Quadro  30 – Informações sobre Patrocínios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação Vigência Valor 
Total 

 
TCTP Nº 039/2014 
INOVAGRI – INSTITUTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO NA AGRICULTURA 
IRRIGADA 
CNPJ: 08.624.021/0001-90 

26/02/ 2014 a 
26/04/2014 

5.000,00 

TCTP Nº 040/2014 
CAPRILEICE - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS LEITEIROS 
DO ESTADO DO CEARÁ 
CNPJ: 09.639.248/0001-71 

07/03/ 2014 a 
07/05/2014 

5.000,00 

TCTP Nº 041/2014 
ABRATURR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TURISMO RURAL 
CNPJ: 01.065.631/0001-51 

12/03/2014 a 
12/05/2014 

5.000,00 

TCTP Nº 060/2014 
SINDICATO RURAL DE UBAJARA 
CNPJ: 06.773.160/0001-27 

10/09/2014 a 
10/11/2014           

12.000,00 

TCTP Nº 060- A/2014  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ 
CNPJ: 07.598.618/0001-44 

10/09/2014 a 
10/11/2014 

5.002,00 

TCTP Nº 060- B/2014 
GRUPO DE PECUÁRIA IRRIGADO DE SOBRAL 
CNPJ: 05.196.884/0001-15 

15/09/2014 a 
15/11/2014 

5.000,00 

TCTP Nº 063/2014 
AEAC- ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO CEARÁ 
 CNPJ: 07.955.800/0001-05 

07/11/2014 a 
07/01/2015 

5.000,00 

TCTP Nº 065/2014 
INSTITUTO CAJU NORDESTE 
CNPJ: 11.154.379/0001-00 

05/11/2014 a 
05/01/2015 

5.000,00 

TCTP Nº 067/2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ 
CNPJ: 07.849.953/0001-47 

27/11/2014 a 
27/01/2015 

10.000,00 
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4.5.2. Valores de transferências concedidas sob forma de Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro  31 – Informações sobre as Transferências 

Identificação Vigência Valor 
Total 

TCTF Nº 032/2013 – ADITIVADO EM 2014 
SINDICATO RURAL DE CANINDÉ 
CNPJ: 09.419.268/0001-37 

02/01/2013 a 
31/12/2017 

3.750,00 

TCTF Nº 034/2013– ADITIVADO EM 2014 
SINDICATO RURAL DE JAGUARETAMA 
CNPJ: 02.495.730/0001-36 

02/01/2013 a 
31/12/2017 

12.250,00 

TCTF Nº 048/2013– ADITIVADO EM 2014 
SINDICATO RURAL DE GRANJA 
CNPJ: 06.580.740/0001-20 

02/01/2013 a 
31/12/2017 

1.250,00 

TCTF Nº 051/2013– ADITIVADO EM 2014 
SINDICATO RURAL DE HORIZONTE 
CNPJ: 16.580.894/0001-76 

02/01/2013 a 
31/12/2017 

1.000,00 

TCTF Nº 001/2014 
SINDICATO RURAL DE AMONTADA 
CNPJ: 01.742.271/0001-85 

23/05/2015 a 
31/12/2017 

6.000,00 

TCTF Nº 002/2014  
FAEC – FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ 
CNPJ: 12.221.362/0001-91 

13/01/2014 a 
31/12/2014 

383.869,18 

TCTF Nº 002/2014 
SINDICATO RURAL DE IGUATU 
CNPJ: 06.748.164/0001-01 

23/05/2014 a 
31/12/2017 

3.000,00 

TCTF Nº 004/2014 - PRONATEC 
SINDICATO RURAL DE AURORA 
CNPJ: 06.951.925/0001-02 

16/06/2014 a 
31/12/2017 

6.000,00 

TCTF Nº 004/2014 
SINDICATO RURAL DE AURORA 
CNPJ: 06.951.925/0001-02 

15/01/2014 a 
31/12/2017 

1.500,00 

TCTF Nº 005/2014 
SINDICATO RURAL DE BARREIRA 
CNPJ: 03.729.467/0001-65 

15/01/ 2014 a 
31/12/2017 

5.750,00 

TCTF Nº 006/2014  - PRONATEC 
SINDICATO RURAL DE JAGUARETAMA 
CNPJ: 02.495.730/0001-36 

24/10/2014 a 
31/12/2017 

750,00 

TCTF Nº 008/2014 
SINDICATO RURAL DE CASCAVEL 
CNPJ: 01.135.632/0001-25 

15/01/ 2014 a 
31/12/2017 

750,00 

TCTF Nº 008/2014 
SINDICATO RURAL DE LIMOEIRO DO NORTE 
CNPJ: 35.223.791/0001-01 

24/10/2014 a 
31/12/2017 

1.500,00 

TCTF Nº 014/2014 
SINDICATO RURAL DE INDEPENDÊNCIA 
CNPJ: 02.077.664/0001-84 

15/01/ 2014 a 
31/12/2017 

2.750,00 

TCTF Nº 015/2014 
SINDICATO RURAL DE JAGUARIBE 
CNPJ: 00.883.437/0001-10 

24/10/2014 a 
31/12/2017 

 

2.500,00 

TCTF Nº 017/2014 
SINDICATO RURAL DE MARCO 
CNPJ: 07.664.063/0001-91 

15/01/ 2014 a 
31/12/2017 

250,00 

TCTF Nº 025/2014 
SINDICATO RURAL DE SENADOR POMPEU 
CNPJ: 07.502.230/0001-06 

15/01/ 2014 a 
31/12/2017 

3.500,00 
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4.5.3. Valores de transferências recebidas sob forma de Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, Contratos e congêneres. 

Quadro  32 – Instrumentos de Convênios, Contratos e Congêneres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação Vigência Valor 
Parceiro 

Valor 
Contrapartida 

Valor Total Prestado 
Contas 

Termo de Contrato T-0070/2014 –  
150 CAPACITAÇÕES TECNOLÓGICAS E 
GERENCIAIS – SEBRAE/CE  
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

24/01/2014 a 
31/01/2015 
 

336.000,00 - 336.000,00 Concluído 

Termo de Contrato  Nº T – 0049/2014 – 
PROGRAMA BALDE CHEIO 
SEBRAE 
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

04/02/2014 a 
30/06/2014 
Aditivo: 
01/07/2014 a 
31/07/2014 

43.200,00 
 
 
 

- 43.200,00 
 

Concluído 

Termo de Contrato  Nº T – 0049/2014 – 
PROGRAMA NEGÓCIO CERTO RURAL 
SEBRAE/CE 
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

08/02/2014 a 
22/12/2014 
 

385.000,00 - 385.000,00 Concluído  

Termo de Convênio  N-0005/2014 -  
AGROPACTO 2014 – SEBRAE/CE 
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

06/03/2014 a 
30/12/2014 
 

69.980,00 SENAR-AR/CE  
17.310,00 

        FAEC 
17.270,00 

104.560,00 Concluído 

Termo de Contrato  Nº T – 0647/2014 – 
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 2014 – SEBRAE/CE 
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

13/10/2014  
a 19/10/2014 
 

193.820,00 - 193.820,00 Concluído 

Termo de Adesão Nº 006/2013 – 
PRONATEC - SENAR/ADM. CENTRAL 
CNPJ: 37.138.245/0001-95 

A partir de 
05/04/2014  
 

1.276.000,00 - 1.276.000,00 Adimplente 

Termo de Contrato  Nº 022/2014 –  
PROGRAMA SOLDADO CIDADÃO –  
COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR 
CNPJ: 09.560.963/0001-14 

06/10/2014 a 
05/01/2015 

48.000,00 - 48.000,00 Concluído 

Termo de Contrato Nº T - 0495/2014 -  
SEBRAETEC – SEBRAE/CE 
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

09/09/2014 a 
05/12/2014 

613.200,00 - 613.200,00 Concluído 

Convênio Nº N-0036/2014 –  
PROGRAMA AGRINHO 2014 – 
SEBRAE/CE 
CNPJ: 07.121.494/0001-01 

12/11/2014 a 
31/12/2014 
 
 
Aditivo: 
01/12/2014 a 
31/12/2014 

69.665,50 
SEBRAE/C

E 
 

FAEC 
27.117,00 

(Econômica)
 

SENAR-AR/CE  
34.833,50 

(Financeira) 
SENAR-AR/CE 

7.715,00 
(Econômica) 

 

139.331,00 Concluído 



 37

 
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 
 
5.1.  Estrutura de Pessoal 

 

a) Demonstração da força de trabalho  
 

Quadro 33 – Força do Trabalho do SENAR-AR/CE – Situação em 31/12/2014 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
exercício 

Egressos no 
exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)    
1.1. Membros de poder e agentes políticos    
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)    
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  28 0 0 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado    
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório    
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas    
2. Servidores com Contratos Temporários  0 0 0 
3. Total de Servidores (1+2)  28 0 0 
Fonte: Registro de Empregados 

 
Quadro 34 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31/14 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas na 

situação em 31 de 
dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)  
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0 
1.2. Exercício de Função de Confiança 0 
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 0 
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)  
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0 
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0 
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0 
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0 
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)  
3.1. De oficio, no interesse da Administração 0 
3.2. A pedido, a critério da Administração 0 
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 
cônjuge/companheiro 0 
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 0 
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 0 
4. Licença remunerada (4.1+4.2)  
4.1. Doença em pessoa da família 0 
4.2. Capacitação 0 
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)  
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 0 
5.2. Serviço militar 0 
5.3. Atividade política 0 
5.4. Interesses particulares 01 
5.5. Mandato classista 0 
6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 01 
Fonte: Registro de Empregados 
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b) Qualificação da força de trabalho com estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade:   
 
Quadro 35– Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do SENAR-AR/CE – 
Situação em 31/12/2014 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas 
Lotação Ingressos no 

exercício 
Egressos no 

exercício Autorizada Efetiva 
1.  Cargos em comissão     

1.1. Cargos Natureza Especial  
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 0 0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  
1.2.4. Sem vínculo  
1.2.5. Aposentados  

2.  Funções gratificadas    
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 08 00 0
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  

3.  Total de servidores em cargo e em função (1+2)  08 00  
Fonte: Registro de Empregados 

 

Quadro 36 – Quantidade de Servidores do SENAR-/CE por Faixa Etária – Situação Apurada em 31/12/2014 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 anos
De 31 a 40 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 51 a 60 
anos 

Acima de 
60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo     
1.1. Membros de poder e agentes políticos      
1.2. Servidores de Carreira  04 07 04 01 04 
1.3. Servidores com Contratos Temporários      
2. Provimento de cargo em comissão     
2.1. Cargos de Natureza Especial      
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior     
2.3. Funções gratificadas 0 03 03 01 01 
3. Totais (1+2) 04 10 07 02 05 
Fonte: Registro de Empregados 

 
 
 
Quadro 37 – Quantidade de Servidores do SENAR/CE por Nível de Escolaridade  
Situação Apurada em 31/12/2014 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 
1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo         
1.1. Membros de poder e agentes políticos          
1.2. Servidores de Carreira   00 01 11 05 02 01  
1.3. Servidores com Contratos Temporários          
2. Provimento de cargo em comissão         
2.1. Cargos de Natureza Especial          
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 
Superior  

        

2.3. Funções gratificadas     02 02 03 01  
3. Totais (1+2)    01 13 07 05 02  
LEGENDA 
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau 
ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
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c) Custos associados a manutenção de Recursos humanos  
    
   Quadro 38 – Custos de Recursos Humanos 

SALÁRIOS E VANTAGENS 
FIXAS 

ATIVIDADE 
MEIO 

ATIVIDADE FIM TOTAL GERAL 

VALORES R$ VALORES R$ VALORES R$ 

Salários e Ordenados 255.382,64 707.885,53 963.267,17 
Férias 29.025,78 82.036,38 111.062,16 
13º salário 43.481,80 104.240,52 147.722,32 
Gratificações 69.608,05 215.868,67 285.476,72 
TOTAL 397.498,27 1.110.031,10 1.507.529,37 

 

BENEFÍCIOS 

ATIVIDADE 
MEIO 

ATIVIDADE FIM TOTAL GERAL 

VALORES R$ VALORES R$ VALORES R$ 

Vale Transporte 12.771,26 1.476,00 14.247,26 
Vale Alimentação 160.394,68 11.758,43 172.153,11 
Auxilio Educação 18.902,44 0,00 18.902,44 
Assistência  medica/Odontológica 93.011,30 55.927,35 148.938,65 
Seguro de Vida 19.834,43 12.184,21 32.018,64 
TOTAL 304.914,11 81.345,99 386.260,10 

Fonte: Balancete Contábil 2014  
 
d) Inativos e pensionistas - No SENAR-AR/CE não se aplica a figura de pensionista. 
 
Quadro 39 – Composição do Quadro de Inativos – Situação Apurada em 31/12/14 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 
Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 
iniciadas no exercício de 
referência 

1. Integral 0 0 
1.1 Voluntária   
1.2 Compulsória   
1.3 Invalidez Permanente   
1.4 Outras   
2. Proporcional 0 0 
2.1 Voluntária   
2.2 Compulsória   
2.3 Invalidez Permanente   
2.4 Outras   
3. Totais (1+2) 0 0 
Fonte: Registro de Empregados 

 
Quadro 40 – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão – Situação em 31/12/14 

Regime de proventos do servidor instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 
Iniciada no exercício de 
referência 

1. Aposentado 0 0 
1.1. Integral   
1.2. Proporcional   
2. Em Atividade 0 0 
3. Total (1+2) 0 0 
Fonte: Registro de Empregados 
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5.2.1 Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários. 
 

Quadro 41 - Contratos de prestação de serviços de vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/CE 
UG/Gestão: CE CNPJ: 04.284.688/0001-30 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área 
Natu
reza 

Identific
ação do 

Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados 

Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C

2013 V O 021/2013 03.336.220/0001-89 01/07/13 
1ºADITIVO 

01/07/14 

01/07/14 
 

30/06/15 

1 2     P 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: Contratos de Pessoa Jurídica 2014  

 
5.2.2. Estagiários 

 
Quadro 42– Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 

exercício 
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior  
1.1 Área Fim 03 03 03 02 26.064,00 
1.2 Área Meio 01 01 03 03 17.376,00 
2. Nível Médio  
2.1 Área Fim 01 01 01 0 6.516,00 
2.2 Área Meio 01 01 0 0 4.344,00 
3. Total (1+2) 06 06 07 05 54.300,00 
Fonte: Termos de Estágio e Razão de Conciliação - Contabilidade 

 

5.3. Em relação à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e 
pelo art. 2º do decreto 7.828/2012: NÃO SE APLICA EM NENHUM DOS ITENS ABAIXO 
 

a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 
beneficiadas pela referida desoneração, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da 
desoneração, mencionadas na legislação; 

b) Demonstração das iniciativas e dos resultados para a obtenção administrativa do ressarcimento dos 
valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados 
com empresas beneficiadas pela desoneração; 

c) Demonstrativo dos contratos (vigentes e encerrados) afetados pela desoneração, contendo, no 
mínimo, nome da unidade contratante, número identificador do contrato, nome da empresa contratada, 
CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência do contrato, economia obtida (redução do valor 
contratual) com a revisão de cada contrato 

 
] 
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6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 

6.1. Veículos Próprios ou Locados de Terceiros 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE, dispõe de quatro veículos, sendo duas motos 
e um automóvel própria e um automóvel que pertence à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - 
FAEC, porém cedida ao SENAR-AR/CE, através de Termo de Cessão de Uso. O abastecimento do automóvel é de 
responsabilidade do SENAR-AR/CE, pois se destina à condução do Presidente do Conselho Administrativo do 
SENAR-AR/CE. 

 
                                           Quadro 43 --  Consumo de Combustível 
 

ANO VEÍCULO VALOR 

DESPESA (R$) 

2013 

 

Moto 4.463,55

Automóvel 10.414,96

2014 Moto 3.683,44

 Automóvel 20.265,22

 
 

6.2. Patrimônio Imobiliário Próprio ou Locados de Terceiros 
 

 Despesas com Locação de Imóvel, Instalações e Equipamentos 
 
 A sede própria do SENAR-AR/CE, que ainda encontra-se em fase de construção, fica situada à 

Avenida Eduardo Girão, 317 – Jardim América, enquanto o imóvel locado pela UJ (Unidade 
Jurisdicionada), fica à Rua Major Weyne, 319 – Jardim América, pertencente à Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, mediante contrato de locação. 

 
   Quadro  44 - Valores anuais do contrato de locação  

ANO VALOR (R$) DA ANUAL LOCAÇÃO  

2012 109.200,00 

2013 109.200,00 

2014 109.200,00 

 

 
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
7.1 Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos 
macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando: 

 

a) Relação dos sistemas e a função de cada um deles; 
2- AC Contábil - é o subsistema do Fortes AC que tem como objetivo automatizar o setor 

contábil da Entidade. Nesse sistema, os usuários que possuem permissão de uso, geram lançamentos 
e relatórios (balancetes, razão, fechamento de balanço, etc) de acordo com as necessidades da 
Instituição. 
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3- Fortes Gestão - Gerencia a agenda de obrigações e a alocação de pessoal na prestação de 
serviço, de forma prática e eficiente, sem necessidade de uso de planilhas. O SENAR utiliza esse 
sistema para controlar os vencimentos das certidões negativas para efeito de pagamento dos 
prestadores de serviços. 

  
4- Fortes Pessoal (Folha de Pagamento) - destinado à execução e gestão de todas as rotinas 

vinculadas ao Setor Pessoal (Folha Mensal de Pagamento, Férias, Décimo terceiro Salário, 
Rescisões). Atende à legislação trabalhista, previdenciária e do imposto de renda, gerando 
automaticamente as guias de recolhimentos tributários e as obrigações acessórias (DIRF, RAIS, etc).  

 
5- Fortes Patrimônio - tem por objetivo controlar os bens da Entidade, especialmente dos bens 

do grupo contábil do Ativo Não-Circulante, todo o Imobilizado, inclusive as depreciações, que 
podem ser controlados de forma individualizada, bem a bem, ou através dos grupos de bens. 

 
6- Fortes Financeiro - utilizado para controlar as movimentações como contas a pagar, emissão 

de cheques, conciliações, assim como cópias de cheques e relatórios diversos de interesse da 
Instituição. 

 
7- Gestor de Protocolo - consiste num sistema que registra todos os procedimentos referentes a 

cadastro, manutenção e tramitação de documentos externos (protocolados na recepção por pessoas 
físicas e jurídicas) e de documentos de tramitação interna (processos de compras/prestação de 
serviços). Através dele é possível registrar e acompanhar todos os atos administrativos (ações, 
pareceres e decisões do órgão) referentes ao protocolo de documentos, onde é gerado para cada 
documento um número de processo cujas peças são acumuladas em função do documento inicial. 

 
8- SGT (Sistema de Gerenciamento Técnico) - Sistema que gerencia de forma automatizada as 

ações de Formação Profissional Rural e de Promoção Social do SENAR-AR/CE. Nele estão 
inseridos os cadastros de instrutores, mobilizadores, prestadores de serviços, programação dos 
eventos, participantes, custos por evento, emissão de certificados e relatórios. 

a) EzPoint - é um sistema de controle de ponto eletrônico, que captura as informações do 
relógio de ponto, decofificando-as.  Uma vez capturadas, o sistema permite acessar e monitorar as 
marcações de ponto, histórico de presença, consultas, lançamentos e relatórios, processados de forma 
rápida e confiável, através de cálculos automáticos 

 

b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e 
as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas; 

 
Em 2014 solicitamos ao SENAR-Central a implantação nessa Regional do Sistema SENAR NAS 

NUVENS, tendo em vista que o sistema utilizado por nós, denominado de SGT (Sistema de 
Gerenciamento Técnico), já estava defasado, não mais atendendo as necessidades desta Regional.  

 
O Sistema SENAR NAS NUVENS é uma ferramenta de gestão de eventos voltada para o 

ambiente WEB, desenvolvida pela empresa Suite PLus em parceria com o SENAR Nacional, tendo como 
principal objetivo proporcionar às Regionais a execução diária e a gestão das operações em tempo real 
das ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e Programas Especiais , 
possibilitando maior controle e acompanhamento dessas ações. 

 
Essas operações iniciam-se com o planejamento das atividades até a conclusão das mesmas, 

incluindo a Programação anual, mensal, matrículas, controle de freqüências, custos por eventos, emissão 
de certificados e relatórios de interesse da Regional e do Nacional. Por se tratar de um sistema on-line, 
vários módulos foram criados para serem alimentados pelas figuras do Mobilizador, Instrutor, 
Coordenação Técnica, Supervisão e Estoque, onde cada usuário alimenta a rotina que lhe é cabível.   



 43

 
Em 2010, foi solicitado ao SENAR Nacional, pelo Presidente do Conselho Administrativo desta 

Regional, a implantação do Sistema de Gestor de Protocolo (GP), desenvolvido pela equipe de TI 
daquela Entidade. O Sistema tem como objetivo registrar e acompanhar os trâmites dos documentos 
externos que chegam na Instituição, até o seu arquivamento. Em 2014, a CGU ao fazer auditoria no 
SENAR-AR/CE, exigiu que os Processo de Compras de Material e Prestação de Serviços fossem 
informatizados, sendo assim, mais uma rotina foi implantada no Gestor de Protocolo, a de Processo, 
também implementada pelo SENAR Administração Central e cedido para esta Regional. Essa rotina é 
responsável pelo cadastro, manutenção, tramitação e encerramento de processos do SENAR. Através 
dele é possível registrar e acompanhar todos os atos administrativos (ações, pareceres e decisões do 
órgão) referentes ao protocolo de documentos, onde é gerado para cada documento um número de 
processo cujas peças são acumuladas em função do documento inicial. 

 
 

c) Relação dos contratos que vigeram no exercício de referencia do relatório de gestão, incluindo a 
descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos 
fornecedores e vigência. 

 
Em agosto de 2014, foi assinado com a empresa Fortal Telecom Ltda, inscrita sob CNPJ de nº 

13.537.298/0001-15, o contrato de telefonia móvel, por um período de 24 meses. A contratação engloba 
mensalmente os seguintes itens: 

 Franquia mínima de voz: R$ 1.750,00 
 Assinatura no Gestor Online de 21 linhas, no valor de R$ 4,90 cada; 
 05 pacotes de internet de 2GB ilimitado no valor de R$ 31,96 cada; 
 Ligações de Claro para Claro ilimitado para 05 linhas no valor de R$ 29,90 cada; 
 100 min. de ligações para outras operadoras no valor de R$ 60 e R$ 250,00 por 250 min. 

 
O total do valor contratado mês correspondeu a R$ 2.586,20. 
 
Com relação à aquisição e renovação de sistemas e prestação de serviços ligados a Tecnologia da 

Informação, não houve nenhum tipo de contrato no ano de 2014, exceto o já mencionado anteriormente. 
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Quadro 45 – Gestão de Tecnologia da Informação 

Quesitos a serem avaliados Avaliação 

1 2 3 4 5 
Planejamento da área           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo. 

    X    
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.     X     
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.  X   
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. X 
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.     X 
Segurança da Informação       
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da 
informação.     X   
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento 
específico.      X 
Desenvolvimento e Produção de Sistemas       
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ. 

    X   
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X      
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos 
seus clientes.     X   
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.     X 

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da 
própria UJ. 70% 
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em 
termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.       

X 
  

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos 
de bens e serviços de TI.   

X 
  

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI 
terceirizados?        X  
Considerações Gerais: 

 
No item 04, A TI possui em seu quadro funcional 02 empregados efetivos e 02 prestadores de serviços. 
No item 07, todas as atividades de TI são regulamentadas através de uma Política de Segurança da Informação, elaborada conforme 
recomendações das normas de segurança da informação e que foi desenvolvida e implantada pela TI, com o apoio dos Gestores 
dessa Entidade. Essa Política é revisada sempre que algum fato relevante ou evento o motivo sua revisão.  
Com relação ao item 08,  a TI realizou em 2014, um levantamento dos recursos existentes, das dificuldades apresentadas e das 
soluções para melhor atender as necessidades da UJ, com isso foram adquiridos equipamentos mais robustos e com tecnologia de 
ponta para oferecer melhor estrutura, agilidade e segurança nas informações, dando melhores condições de trabalho aos seus 
usuários e agilidades nos resultados; 
No item 09, com relação a esse item, a Entidade atualmente desenvolve pequenas aplicações, em ambiente web, para atender 
algumas necessidades especificas dos setores. Cerca de 70% dos sistemas utilizados são terceirizados e pagos mensalmente pelas 
licenças de uso, é o caso do sistema contábil, financeiro, patrimonial, de gestão, folha de pagamento, almoxarifado, controle do 
ponto eletrônico, etc. O SENAR-AR/CE também utiliza sistemas cedidos de outras regionais, como o Gestor de 
Protocolo/Processo (GP) e o de Gestão de Eventos (SGT). Em novembro de 2014, foi implantado o SENAR NAS NUVENS, que 
veio a substituir o SGT. Trata-se de também de uma ferramenta de gestão, totalmente voltado para o ambiente WEB, e que 
possibilita, em tempo real, maior controle e acompanhamento das nossas ações/atividades.  
No item 14, no que se refere ao processo de trabalho formalizado, com relação à contratação de bens, existe uma formalização de  
Contrato de Locação de impressoras de médio porte, destinadas as impressões em grande quantidade. Quanto a contratação de 
serviços, existem a formalização de alguns contratos relacionados ao uso do link de Internet, Link de Voz e de Dados Móveis.  
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8. GESTÃO DO USO DOS RECUSROS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

8.1.  Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e Materiais de TI e na Contratação de 
Serviços ou Obras 

Quadro 46– Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que 
levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos 
produtos e matérias primas. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? 

 
X    

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável. 

  X   

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados 
por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. 
produtos de limpeza biodegradáveis).  

X    

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: 
ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem 

sido considerada nesses procedimentos? 

 
X    

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 
� Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 
 

X    

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel 
reciclado). 
� Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? 

 X 
 

  

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 
menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

  X   

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
� Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 
 

X    

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade de tais bens/produtos.    X 

 
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 
materiais que reduzam o impacto ambiental. 

  X   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X     

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 
diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 
 

X    

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade 
de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 
servidores. 
� Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

 
X    

Considerações Gerais:      
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9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 
 

9.1. Tratamento das deliberações exaradas em acórdãos do TCU, com as justificativas no caso de 
não cumprimento. 

  

Em face das recomendações da CGU, serem exauridas em 20/02/2014, e o ofício 
nº11.318/2014/NAC2/CGU-Regional/CE, está datado de 06/05/2014, informamos a Controladoria que, 
por reconhecer como verdadeiros todos os atos e os consequentes fatos descritos no aludido Relatório, 
estamos comprometendo-nos a corrigi-los no mínimo prazo possível, iniciando pela implantação, de um 
protocolo informatizado e apresentaremos à CGU, um circunstanciado Manual de Procedimentos 
Internos, que deverá nortear a execução de todas as atividades administrativas e financeiras deste órgão, 
de modo a evitar, de uma vez por todas, que se identifiquem quaisquer fatos futuros que venham a ser 
considerados imperfeições de gestão. 

 
 

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
10.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas 
pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica 
equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade. 
 

10.2 Demonstrações Contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas. 
Encontram-se anexas. 
 

10.3. Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação 
dispuser a respeito 

O auditor independente realiza seus trabalhos consistindo em indagações e discussão com os 
administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional sobre os principais critérios 
adotados na elaboração das informações e eventos subsequentes sobre a situação financeira e operacional 
da instituição. Conforme Relatório Anexo. 

 
 

11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE  
 

11.1. Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas relativas 
à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT 
aplicáveis. NÃO SE APLICA 
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