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2- IDENTIFICAÇÃO  

2.1. Identificação da unidade  

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: Avenida Eduardo Girão, 317 – Bairro Jardim 
América – CEP 60.410-442 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 01- Identificação da Entidade 

 

 

 



 

3. Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas 

3.1. Finalidade e competências   

O Serviço Nacional de Aprendizagem 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. 

As finalidades e as competências institucionais do SENAR-AR/CE estão definidas nas 

normas legais e no seu Regimento Interno. 

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

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 2015, registradas 

no 3º RTD de Fortaleza, sob o nº 819176, em 27/07/2015, páginas 1/13.  

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 



 

3.3. Breve histórico 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 ações de Formação Profissional Rural - FPR, com atividades de 

Promoção Social - PS e com os Programas Especiais, assistindo os produtores, os 

trabalhadores rurais e suas famílias. 

O SENAR-AR/CE tem como missão institucional, 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. 

O público-alvo do SENAR-AR/CE 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, ou no caso do menor 

aprendiz, com idade de 14 a 24 anos, atendidos por meio de Cursos, Treinamentos, 

Oficinas, 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.  

A instituição tem como visão fazer da Formação Profissional Rural e da Promoção 

Social, ações 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.  

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.  

3.4. Ambiente de atuação 

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. 



 

3.4.1. Objetivos específicos 

 Organizar e administrar a Formação Profissional Rural e a Promoção Social, no 

Estado do Ceará; 

 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. 

3.5. Organograma 

Organograma funcional com descrição sucinta das competências das áreas ou 

subunidades estratégicas da unidade prestadora de contas e identificação dos respectivos 

titulares com nome, cargo, data de nomeação: 

 

Figura 01 - Organograma funcional 

 

 

 

 

 



 

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Conselho 
Administrativo 

Ver abaixo 
Flávio Viriato de 

Saboya Neto 
Presidente do 

Conselho 
Administrativo 

2014 a 2017 

Conselho Fiscal 
Ver abaixo 

Lucilene Batista de 
Lima 

Presidente do 
Conselho Fiscal 

2014 a 2017 

Superintendência Ver abaixo 
Paulo Helder de 
Alencar Braga 

Superintendência 01/01/2015 a 
31/12/2015 

Quadro 02 – Informações sobre áreas/subunidades estratégicas 

As competências estão contidas no Regimento Interno do SENAR-AR/CE, conforme 
artigos: 

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 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. 

Art. 15º – Compete ao Conselho Fiscal: 

I- Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, observado o contido 
no Relatório de Atividades e Pareceres da Auditoria Independente; 

II-  Examinar e emitir pareceres sobre o Balanço Geral e demais Demonstração 
financeiras; 

III- Contratar perícias e auditorias externas, sempre que esses serviços forem 
considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; 

IV- Elaborar o seu Regimento Interno, respeitando os princípios pré-estabelecidos, bem 
como, as Normas de Funcionamento do Conselho Fiscal da Administração Central. 

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. 



 

 
Quadro 03 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
 

3.6. Macroprocessos finalísticos   

A seguir apresentam-se os dados gerais das ações e das atividades executadas pelo 

SENAR-AR/CE no exercício de 2015: 

 

3.6.1. Programa de Formação Profissional Rural – 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 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  Coordenadoria 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 - Dados Gerais do Programa de FPR 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Eventos Participantes Horas/aula Eventos Participantes Horas/aula 

550 8.609 17.940 605 12.929 17.336 
Quadro 05- Resultados das metas físicas de FPR 
  
Durante o exercício, programou-se a realização de 550 ações de Formação Profissional 

Rural – FPR e a capacitação de 8.609 participantes, entre produtores e trabalhadores 

rurais e suas famílias, no entanto, realizou-se 605 ações de FPR com a capacitação de 

12.929 treinandos, com um incremento sobre a meta estabelecida de 10,00% e 50,18%, 

respectivamente.  

As ações de FPR apresentaram um custo médio direto por turma no valor de 

R$2.724,34, com o aumento de 6,21% no custo por evento no período, quando 

comparado ao ano anterior. Esse aumento ocorreu pelo reajuste no valor da hora/aula e 

o aumento nos preços insumos, mantendo-se abaixo da taxa de inflação no mesmo 

período. 

Do total de 605 eventos realizados na Formação Profissional Rural, foram executados 

com recursos orçamentários e de origem de terceiros. 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.2. Programa de Promoção Social – 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  Coordenadoria 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 - Dados gerais do Programa de PS 
 

 Meta Física 

Prevista Realizada 

Eventos Participantes Horas/aula Eventos  Participantes Horas/aula 

250 3.720 8.080 266 4.820 8.420 
Quadro 07 - Resultados das metas físicas do Programa de PS 

No presente período, programou-se a realização de 250 atividades de Promoção Social - 

PS e a capacitação de 3.720 participantes, entre produtores e trabalhadores rurais e suas 

famílias, no entanto, realizou-se 266 atividades de PS e capacitou-se 4.820 treinandos, 

com o incremento de 6,40% e o número de treinandos capacitados em 29,57%.  

As atividades de PS apresentaram um custo médio direto por turma, de R$2.158,44, 

com o aumento do custo por evento da ordem de 11,38%, quando comparado com o 

exercício anterior, ocasionado pelo reajuste no valor da hora/aula e o aumento nos 

preços insumos. Esse aumento está dentro do esperado e de acordo com a reposição da 

inflação no período. 

Do total de 266 eventos realizados na Promoção Social, foram executados com recursos 

orçamentários e de origem de terceiros. 



 

 

3.6.3. Programa de Inclusão Digital 

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Proporcionar aos produtores, trabalhadores rurais e seus familiares 
conhecimentos básicos de informática, permitindo a sua inserção na área da 
tecnologia da informática, de forma que todos aprendam a utilizar o 
computador e acessar a internet, buscando informações que tragam melhores 
resultados na gestão dos 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  Coordenadoria Técnica do SENAR 

Setor 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 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 08 - Dados gerais do Programa Inclusão Digital 

 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas/aula Turmas Participantes  Horas/aula 

147 1.147 2.240 99 755   1.800 
Quadro 09 – Resultados das metas físicas do Programa Inclusão Digital 

Para o exercício, programou-se a realização de 160 turmas do Programa Inclusão 

Digital com a capacitação de 1.147 participantes. No entanto, realizou-se 99 turmas e a 

capacitação de 755 treinandos, com uma redução sobre a meta estabelecida de 32,65% e 

34,18%, respectivamente. Essa redução foi ocasionada, provavelmente, pelo aumento da 



 

carga horária, passando de 16 horas/aula para 24 horas/aula, com a inserção do 

conteúdo o Programa Excell, exigindo dos participantes uma maior disponibilidade de 

tempo e  aumentando o conteúdo.  

 

3.6.4. Programa Com Licença Vou à Luta  

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Visa à formação de mulheres proprietárias rurais em conteúdos de gestão 
que busquem aprimoramento nas atividades e alcance de resultados 
econômicos almejados pela empresa rural. 

Objetivos específicos 
Contribuir para a melhoria da gestão das atividades rurais e o 
desenvolvimento humano das mulheres do campo; 
Promover a mudança de comportamento e de atitude das mulheres rurais; 
Contribuir para a geração de renda e melhorar a qualidade de vida das 
mulheres rurais. 

Gerentes do Programa  Coordenadoria Técnica do SENAR 

Núcleo de Arrecadação do SENAR 

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 10 - Dados gerais do Programa do Programa Com Licença Vou à Luta 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas/aula Turmas Participantes Horas/aula 

05 75 200 05 91 200 
Quadro 11 – Resultados da metas físicas do Programa Com Licença Vou à Luta 

 

No presente exercício, programou-se a realização de 05 turmas do Programa Com 

Licença Vou à Luta e a capacitação de 75 participantes. Portanto, realizou-se a 

quantidade programada de 05 turmas, capacitando 91 mulheres empreendedoras rurais, 

atendendo a meta estabelecida do número de turmas e o aumento 21,33% no número de 

participantes. 

 



 

3.6.5. Programa Sertão Empreendedor  

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Promover a competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais 
no semiárido cearense através do fomento à inovação, ao 
empreendedorismo e a difusão das tecnologias sociais, de produção, gestão 
e boas práticas de convivência com o semiárido no Estado do Ceará. 

Objetivos específicos Promover a qualificação dos empreendedores rurais e seus colaboradores 
com o uso de tecnologias sociais, de produção, gestão e de boas práticas de 
convivência com o semiárido; 

Atender, prioritariamente, os setores da avicultura caipira, 
ovinocaprinocultura, bovinocultura leiteira, apicultura, cajucultura e 
mandiocultura. 

Promover o aperfeiçoamento de técnicos e parcerias para viabilizar a 
Assessoria Técnica continuada aos empreendedores rurais, visando ao 
fortalecimento das cadeias produtivas do semiárido; 

Fomentar o empreendedorismo, associativismo e cooperativismo como 
forma de otimizar as potencialidades econômicas dos empreendimentos 
rurais do semiárido; 

Disseminar o conhecimento das tecnologias, inovação e boas práticas de 
convivência com o semiárido; 

Promover a implantação de mecanismos específicos para agregar valor aos 
produtos in natura, propiciando o aumento de renda e geração de emprego 
no campo;  

Incentivar e apoiar o agricultor a constituir formas organizativas 
(associações, cooperativa), no sentido de procurar a auto-sustentabilidade. 

Gerentes do Programa  Coordenadoria 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 12 - Dados gerais do Programa Sertão Empreendedor 

 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Eventos Participantes Horas/aula Eventos Participantes Horas/aula 

38 760 304 38 1.070 304 
Quadro 13 – Resultados das metas físicas do Programa Empreendedor Rural 



 

Em 2015, programou-se a realização de 38 seminários do Programa Sertão 

Empreendedor com a participação de 760 produtores rurais e técnicos, tendo realizada a 

meta estabelecida, realizou-se 38 seminários com a participação de 1.070 produtores 

rurais e técnicos.  

3.6.6. Programa Empreendedor Rural – PER 

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  Coordenadoria 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 14 - Dados gerais do Programa Empreendedor Rural 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas-aula Turmas Participantes Horas-aula 

09 135 1.224 08 159 1.088 
Quadro 15 – Resultados das metas físicas do Programa Empreendedor Rural 

Para o exercício de 2015, programou-se a realização de 09 turmas do Programa 

Empreendedor Rural - PER e a capacitação de 135 participantes. No entanto, realizou-se 

08 turmas do PER e a capacitação de 159 treinandos, realizando somente 89,9% da meta 

estabelecida, com um aumento no número de participantes em 17,78%. Apenas uma 

turma não foi concluída, justificado pela baixa participação dos treinandos. 

3.6.7. Programa Cadastro Ambiental Rural – CAR 

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Integrar as informações ambientais das propriedades rurais, referentes à 



 

situação das áreas de preservação permanente, da reserva legal, das florestas 
e dos remanescentes de vegetação nativa e as áreas de uso restrito. 

Objetivos específicos Realizar o cadastro ambiental rural ou registro eletrônico do imóvel rural; 

Identificar as áreas de preservação permanente, da reserva legal, das 
florestas e dos remanescentes de vegetação nativa e as áreas de uso restrito. 

Gerentes do Programa  Coordenadoria Técnica do SENAR 

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 

Quadro 16 - Dados gerais do Programa do Programa Cadastro Ambiental Rural - CAR  

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas/aula Turmas Participantes Horas/aula 

- - - 09 143  280 
Quadro 17 – Resultados da metas físicas do Programa Cadastro Ambiental Rural - CAR 

No presente exercício não foram programadas as ações do Cadastro Ambiental Rural, 

mas realizou-se 09 turmas, capacitando 143 técnicos para prestarem serviços aos 

proprietários rurais, orientando sobre o acesso ao Programa Cadastro Ambiental Rural, 

o cadastro das informações do produtor e da propriedade rural e a identificação das 

áreas de preservação permanente, da reserva legal, das florestas e dos remanescentes de 

vegetação nativa e as áreas de uso restrito. 

3.6.8. Programa Rede e-Tec – Curso Técnico em Agronegócio 

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, formando 
profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de 
comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e cadeias 
produtivas da agropecuária brasileira 

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  Coordenadoria Técnica 

Coordenadoria da Rede E-Tec 

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;  

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) 

Egressos do ensino médio, inclusive da educação de jovens e Adultos;  
Trabalhadores rurais.  

Quadro 18 - Dados Gerais do Programa Rede e-Tec – Curso Técnico em Agronegócio 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Turmas Participantes Horas/aula Turmas Participantes Horas/aula 

02 100 300 02 99 124 
Quadro 19 – Resultados das Metas Físicas do Programa Rede e-Tec – Curso Técnico em Agronegócio 

Para o exercício de 2015, programou-se a realização de 02 turmas do Programa Rede e-

Tec com a capacitação de 100 alunos, no entanto, realizou-se 02 turmas com a 

capacitação de 99 alunos, executando 99,00% das ações programadas, correspondendo 

ao 1º semestre do total de quatro, do Curso Técnico em Agropecuária. 

 

 



 

3.6.9. Programa Proteção das Nascentes    

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Proteção das nascentes nas áreas rurais, com a identificação, a proteção e a 
recuperação dos referidos corpos hídricos. 

Objetivos específicos Identificar e registras as nascentes. 

Gerentes do Programa  Coordenadoria Técnica do SENAR 

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 

Quadro 20 - Dados gerais do Programa do Programa Proteção das Nascentes    

 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Eventos Participantes Horas/aula Eventos Participantes Horas/aula 

- - - 103 103 - 
Quadro 21 – Resultados da metas físicas do Programa Proteção das Nascentes   

 

No presente exercício, até a reprogramação das ações, não foram programados os 

eventos do Cadastro de Proteção das Nascentes, no entanto, identificou-se 103 

nascentes, fotografando-as, identificando-as e orientando os proprietários rurais sobre a 

identificação do tipo de nascente, cercar a nascente para proteção, limpar a área, 

conservação do solo e o replantio de espécies nativas, objetivando a manutenção do 

empreendimento. 

 

3.6.10. 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  Coordenadoria Técnica 

Coordenadoria do PRONATEC 

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 22 - Dados Gerais do Programa  Nacional de Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC 

 

 



 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Eventos Participantes Horas-aula Eventos Participantes Horas-aula 

118 1.770 18.800 124 2.369 21.338 
Quadro 23 – Resultados das Metas Físicas do PRONATEC 
 

Para o exercício de 2015, programou-se a realização de 118 eventos do PRONATEC 

com a capacitação de 1.770 participantes. No entanto, realizaram-se 124 eventos, 

capacitando 2.369 participantes. Isto é, executando 105,08% dos eventos programados e 

atendendo 133,84% do público previsto.  

 

3.6.11. Pacto de Cooperação da Agropecuária – AGROPACTO 

Tipo de programa Finalísticos 

Objetivo geral Propiciar aos empresários rurais, técnicos agropecuários, os representantes 
dos três níveis de governo e de iniciativa privada um ambiente para que 
possam discutir os problemas relacionados com as atividades do setor 
primário, encaminhando-os aos poderes constituídos na busca das 
respectivas soluções 

Objetivos específicos Reunir os empresários rurais, técnicos agropecuários, os representantes dos 
três níveis de governo e de iniciativa privada um ambiente para que possam 
discutir os problemas relacionados com as atividades do setor primário; 

Identificar problemáticas do setor agropecuário cearense; 

Formular estratégias para desenvolvimento do setor primário; 

Encaminhar aos órgãos de governo as demandas do setor primário. 

Gerentes do Programa  Coordenadoria Técnica do SENAR 

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 

Quadro 24 - Dados gerais do Programa do Pacto de Cooperação da Agropecuária – AGROPACTO 
 
 
 
 
 
 
 



 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Eventos Participantes Horas/aula Eventos Participantes Horas/aula 

20 1.000 40 22 1.403 44 
Quadro 25 – Resultados da metas físicas do do Pacto de Cooperação da Agropecuária – AGROPACTO 

No ano de 2015, realizou-se 22 eventos, sendo 02 itinerantes (Crato e Guaraciaba do 

Norte), com a com o total de 1.403 participantes, com a carga horária total de 44 horas. 

3.6.12. 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 26 - Dados gerais do Programa Agrinho 



 

 

Meta Física 

Prevista Realizada 

Municípios Escolas Participantes Municípios Escolas Participantes 

40 1.171 196.987 40 1.171 196.987 
Quadro 27 – Resultados da metas físicas do Programa Agrinho 
 

Em 2015, o tema do Programa foi Agrinho: Viver Bem no Semiárido. O Programa 

Agrinho atuou em 40 municípios das regiões do Planalto da Ibiapaba, do Maciço de 

Baturité, do Centro Sul e do Baixo e Médio Jaguaribe, capacitando 3.100 professores da 

rede pública de ensino, que orientaram e capacitaram 9.652 novos professores e 196.987 

alunos de escolas públicas rurais do 2º a 9º ano do ensino fundamental, distribuídos em 

1.171 escolas rurais. 

 

 

 

 



 

4. Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional 

4.1. Planejamento Organizacional  

4.1.1. Informações sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/CE utiliza-se da 

metodologia de planejamento mensal e anual, compondo o Planejamento Anual de 

Trabalho – PAT, fundamentado nas 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, oficinas, entre 

outros, 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. 

As ações de Formação Profissional Rural – FPR tem como objetivo capacitar o 

produtor, o trabalhador rural e suas famílias, no sentido de melhorar o seu desempenho 

em uma ocupação para a sua inserção ou manutenção no mercado de trabalho, o 

aumento da renda pessoal e a elevação da rentabilidade nas unidades de produção. 

As atividades de Promoção Social – PS buscam desenvolver aptidões pessoais e sociais 

do trabalhador, do produtor rural e de suas famílias, possibilitando uma melhor 

qualidade de vida, a elevação da consciência crítica e a participação na vida da 

comunidade. 

Os Programas Especiais – PE são voltados para a Formação Profissional Rural e para a 

Promoção Social, abrangendo objetivos diversos, com foco no desenvolvimento das 

atividades rurais e na melhoria da qualidade de vida do homem do campo. 

O Plano Anual de Trabalho é construído a partir de demandas encaminhadas pelos 

parceiros, sendo eles: Sindicatos Rurais dos municípios, Sindicatos dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais, Associações Comunitárias, Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado do Ceará, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 

Ceará, Secretarias Municipais, Institutos Tecnológicos, Universidades, Escolas 

Profissionalizantes, entre outros parceiros. 



 

Para o exercício foram planejadas as seguintes metas físicas:  550 ações de Formação 

Profissional Rural - FPR, com 12.000 participantes e 16.232 horas/aula; 250 atividades 

de Promoção Social-PS, com 3.720 participantes e 8.080 horas/aula e; 324 ações dos 

Programas Especiais - PE, com 3.939 participantes e 24.052 horas/aula, conforme tabela 

a seguir: 

 

 

        Figura 02 – Ações planejadas e realizadas no exercício de 2015. 

 

As metas físicas foram alcançadas no exercício, conforme descritas a seguir: 

 605 ações de FPR, com 12.929 participantes e 17.336 horas/aula;  

 266 atividades de PS, com 4.820 participantes e 8.420 horas/aula; 

 99 turmas do Programa Inclusão Digital, com 755 participantes e 1.800 

horas/aula; 

 38 eventos do Programa Sertão Empreendedor, com 1.070 participantes e 304 

horas/aula; 

 08 turmas do Programa Empreendedor Rural - PER, com 159 participantes e 

1.088 horas/aula; 

 02 turmas do Programa Rede E-Tec, com 99 alunos, e 124 horas/aula; 

 124 eventos do PRONATEC, com 2.369 participantes e 21.338 horas/aula; 

 09 eventos do Programa Cadastro Ambiental Rural, com 143 participantes e 

280 horas/aula; 

 22 eventos do Agropacto, envolvendo 1.403 participantes e realizando 44 

horas/aula; 

 41 eventos do Programa Sindicato Forte, com 290 participantes e 176 

horas/aula; 



 

 40 municípios atendidos no Programa Agrinho, envolvendo 1.171 escolas e 

capacitando 9.652 professores e 196.987 alunos do 2º a 9º ano do ensino 

fundamental;  

 

Mesmo diante de mais um ano seco no Estado do Ceará, sendo o quarto ano 

consecutivo, superaram-se as metas programadas das ações de FPR, das atividades 

de PS e dos eventos dos Programas Especiais - PE. 

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 

dados abaixo: 

 Incremento de 11,57% no número de eventos; 

 Incremento de 27,34% no número de treinandos; 

 Incremento de 10,70% na carga horária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Desempenho Orçamentário   

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

 
Fonte: Sistema FORTES 
Figura 03 - Execução Financeira das Ações 

 



 

4.2.2. Execução descentralizada com transferência de recursos   

           

Unidade concedente ou contratante 

Nome: SERNAR-AR/CE - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CEARÁ  

UG/GESTÃO: CE 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados  Montantes repassados no exercício (em R$ 

1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Convênio 
      

Termo de Cooperação e Financeira 
- TCTF 

      
SINDICATO RURAL DE COREAÚ 
TCTF Nº 007/2013/2014 - 1 1 5.500,00 1.500,00 - 
SINDICATO RURAL DE ARACATI 
TCTF Nº 008/2013  - - 1 - - 1.195,00 
SINDICATO RURAL DE 
QUIXADÁ -  TCTF Nº 009/2013/Nº 
004/2015 1 - 1 4.000,00 2.500,00 800,00 

SINDICATO RURAL DE 
MORAÚJO 
TCTF Nº 010/2013/Nº 010/2014 - 1 1 7.250,00 7.750,00 400,00 

SINDICATO RURAL DE MORADA 
NOVA -TCTF Nº 011/2013 - - 1 - 2.700,00 1.600,00 
SINDICATO RURAL DE 
ITAPIPOCA-Nº 012/2013 - - 1 3.250,00 4.760,00 1.700,00 
SINDICATO RURAL DE IGUATU 
TCTF Nº 013/2013-Nº 002/2014 - 1 1 16.250,00 6.000,00 1.995,00 
SINDICATO RURAL DE 
AMONTADA – TCTF Nº 014/2013 

- - 
1 

250,00 2.500,00 200,00 

SINDICATO RURAL DE 
BANABUIÚ – TCTF Nº 015/2013 - - 1 - 250,00 - 
SINDICATO RURAL DE 
MARANGUAPE -  TCTF Nº 
018/2013 - - 1 - 3.383,50 1.215,68 

SINDICATO RURAL DE 
IBARETAMA - TCTF 
Nº 019/2013 - Nº 012/2015 1 - 

 

1 
7.250,00 3.500,00 - 

SINDICATO RURAL DE UBAJARA 
TCTF Nº 020/2013 - Nº 010/2015 1 - 1 11.500,00 14.250,00 1.195,00 
SINDICATO RURAL DE RUSSAS  
TCTF Nº 024/2013- Nº 009/2014 - 1 1 22.000,00 4.806,02 - 
SINDICATO RURAL DE LAVRAS 
DA MANGABEIRA - TCTF 
Nº 022/2013 - Nº 002/2015 1 - 1 9.000,00 9.500,00 - 



 

SINDICATO RURAL DE 
LIMOEIRO DO NORTE - TCTF 
Nº 025/2013- Nº 008/2014 - 1 1 10.500,00 7.000,00 - 

SINDICATO RURAL DE VIÇOSA 
DO CEARÁ – TCTF Nº 026/2013 - - 1 750,00 5.250,00 - 
SINDICATO RURAL DE 
MOMBAÇA - TCTF 
Nº 030/2013 - Nº 005/2015 1 - 1 3.250,00 750,00 - 

SINDICATO RURAL DE CANINDÉ 
Nº 032/2013 - - 1 1.750,00 3.750,00 - 
SINDICATO RURAL DE CRATO 
TCTF Nº 033/2013- Nº 005/2014 - 1 1 30.250,00 - - 
SINDICATO RURAL DE 
JAGUARETAMA TCTF Nº 
034/2013-Nº 006/2014 - 1 1 12.250,00 12.250,00 - 

SINDICATO RURAL DE GRANJA 
TCTF Nº 048/2013 - - 1 1.000,00 - - 
SINDICATO RURAL DE 
HORIZONTE TCTF Nº 051/2013 - - 1 750,00 1.000,00 - 
SINDICATO RURAL DE 
SANTANA DO ACARAÚ TCTF 
Nº2013 - - 1 - - 200,00 

SINDICATO RURAL DE AURORA 
TCTF Nº 004/2014 - Nº 004/2015 - 2 - 7.250,00 1.500,00 - 
SINDICATO RURAL DE 
BARREIRA TCTF Nº 005/2014 - 1 - 11.250,00 5.750,00 - 
SINDICATO RURAL DE 
BEBERIBE TCTF Nº 007/2014 - 1 - 750,00 - - 
SINDICATO RURAL DE 
CASCAVEL TCTF Nº 008/2014 
Nº 002/2015 1 1 - 61.435,35 750,00 - 

SINDICATO RURAL DE CAUCAIA 
TCTF Nº 009/2014 - Nº 008/2015 1 1 - 4.750,00 - - 
SINDICATO RURAL DE CEDRO 
TCTF  Nº 010/2014 - 1 - 1.750,00 - - 
SINDICATO RURAL DE 
INDEPENDÊNCIA TCTF  
Nº 014/2014 -Nº 014/2015 1 1 - 6.500,00 2.750,00 400,00 

SINDICATO RURAL DE 
JAGUARIBE TCTF 
Nº 015/2014 - Nº 017/2015 1 1 - 4.750,00 2.500,00 - 

SINDICATO RURAL DE MARCO 
TCTF Nº 017/2014 - 1 - - 250,00 - 
SINDICATO RURAL DE 
SENADOR POMPEU TCTF 
Nº 025/2014 - Nº 013/2015 1 1 - 4.250,00 3.500,00 - 

SINDICATO RURAL DE MAURITI 
TCTF Nº 001/2015 1 - - 3.750,00 - - 
FAEC – FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 
ESTADO DO CEARÁ 
 Nº 001/2015  (Nº FAEC) 

1 - - 
144.281,16 

   
FAEC – FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 
ESTADO DO CEARÁ 
Nº 001/2015   

1 - - 
17.764,60 

 
- - 

PEC NORDESTE  
FAEC – FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 1 1 -  383.869,18 - 



 

ESTADO DO CEARÁ TCTF 
Nº 002/2014-Nº 001/2015 451.626,59 
TCTF Nº 002/2015 
FAEC – FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 
ESTADO DO CEARÁ 
CNPJ: 12.221.362/0001-91 

1 - - 
36.166,12 

 
- - 

TOTAL 15 19 18 906.273,82 494.426,70 10.900,68 

Fonte: Balancete Contábil 2015/2014/2013  
Quadro 28 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

 

4.2.3. Valores transferidos sob forma de Patrocínios  

 Fonte: Balancete Contábil/2015 e Jurídico 
Quadro 29  – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas  
 
 
 
 
 
 
 

Identificação Vigência Valor Total 
TCTP Nº 01/2015 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO 
CEARÁ 
CNPJ: 02.905.603/0001-68 

08/05/2015 A  
08/07/2015 7.000,00 

TCTP Nº 02/2015 
SINDICATO RURAL DE UBAJARA 
CNPJ: 06.773.160/0001-27 

11/09/2015 
A 26/10/2015 15.000,00 

TCTP Nº 03/2015 
INSTITUTO CAJU NORDESTE 
CNPJ: 11.154.379/0001-00 

22/09/2015 A 
19/10/2015 5.000,00 

TCTP Nº 03/2015 – SENAR ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUÍNOS 
CNPJ: 89.780.738/0001-22 

23/04/2015 A 
06/07/2015 50.000,00 

TCTP Nº 04/2015 
AEAC- ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO 
CEARÁ 
CNPJ: 07.955.800/0001-05 

26/10/2015 A    
26/12/2015 4.000,00 

TCTP Nº 05/2015 
PRÁTICA EVENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 01.693.006/0001-54 

10/11/2015 A 
16/11/2014 10.000,00 

TCTP Nº 06/2015 
SINDICATO RURAL DE JAGUARIBE 
CNPJ: 00.883.437/0001-10 

26/11/2015 A 
07/12/2015 1.920,00 

TCTP Nº 07/2015 
SINDICATO RURAL DE MAURITI 
CNPJ: 21.736.451/0001-61 

02/12/2015 A 
11/12/2015 6.000,00 

TOTAIS QUANTIDADE 
08 98.920,00 



 

4.2.4. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade 
de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

 

Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: SENAR-AR/CE 

UG/GESTÃO: CE 

Exercício da 
Prestação 

das Contas 
Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios TCTF ... 

Exercício do 
relatório de 

gestão 

Contas 
Prestadas 

Quantidade - 15 - 

Montante Repassado - 906.273,82 - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Exercícios 
anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 
Fonte: Balancete Contábil/2015 e Jurídico 
Quadro 30 - Resumo da prestação de contas sobre transferências. 

 

4.2.4. Informações sobre a realização das receitas 

Sobre o Balanço Orçamentário das receitas 2015, o orçado para o realizado houve uma 

redução de arrecadação, respectivamente, no valor de R$ 1.618.976,13 (Hum milhão, 

seiscentos e dezoito mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos) das receitas. O 

fato deve-se a redução de repasse de valores do Programa PRONATEC, que estavam 

planejadas a execução de 150 turmas e foram pactuadas 118 turmas e também, ao repasse 

de recursos que ficaram para o exercício de 2016.   

 



 

a) 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. 

 

Apesar da redução da arrecadação em relação ao programado, o superávit do exercício de 

2015 foi no valor de R$ 1.281.371,12, ficando o superávit/déficit acumulado no 

exercício/2015 para 2016 o valor de R$ 4.268.200,61. No ano de 2015 do orçado para o 

realizado, foi arrecadado 87,27% do previsto. 

 

 

 
  Fonte: Sistema Contábil FORTES 
  Figura 04  – Comparativo da execução Orçamentária das Receitas  

 

 

 

 



 

4.2.5. Informações sobre a realização das despesas 

Modalidade de Contratação 
Despesa paga 

2015 2014 
1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 2.908.326,86  2.495.552,18  
a)    Convite 293.109,99   363.060,22 

b)    Tomada de Preços     

c)     Concorrência 2.356.930,04  2.132.491,96  

d)    Pregão  308.286,83  0,00  
e)     Concurso     

f)     Consulta     

g)    Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas   

  

2.     Contratações Diretas (h+i) 3.065.576,37  1.989.106,62  
h)     Dispensa 2.951.848,35 1.946.225,71  

i)    Inexigibilidade 113.728,02  42.880,91  

3.     Regime de Execução Especial 10.968,81 8.798,00  
j)      Suprimento de Fundos 10.968,81 8.798,00  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 1.909.419,87  1.653.364,17  
k)      Pagamento em Folha 1.730.357,27  1.507.529,37  

l)    Diárias 179.062,60 145.834,80  

5.     Outros 0,00  0,00  
6.     Total (1+2+3+4+5) 7.894.291,91  6.146.820,97 
Fonte: Balancete contábil 2014/2015, Setor Jurídico e Núcleo de RH 
Quadro 31 – Despesas por modalidade de contratação  
 

4.2.6 Despesas por grupo e elemento de despesa 

 



 

 

 
Fonte: Balanço orçamentário 2013, 2014 e 2015. 
Figura 05 - Despesas por grupo e elemento de despesa, referente aos exercício 2013, 2014 e 2015.  

 

 

4.3. Apresentações e análise de indicadores de desempenho 

4.3.1. Indicadores específicos 

 
Os Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar o desempenho, 

acompanhar o alcance das metas, e identificar os avanços e as melhorias na qualidade 

dos serviços prestados, identificar  a necessidade de adequações 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) 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 

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 

2015 605 266 373 1.244 12.929 4.820 7.256 25.005 17.336 8.420 25.378 51.134 
Tabela 01 -  Evolução dos eventos realizados 

 

b) 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 

2013 1.212 27 44,89 6 203,50 101 12,00 

2014 1.146 27 42,44 9 127,33 137 8,36 

2015 1.244 27 46,07 7 177,71 103 12,07 
Tabela 02 - Comparativos entre eventos realizados 

 

c) Percentual de instrutores capacitados ou reciclados 

Ano 
Total de Instrutores Nº. de Instrutores Capacitados 

ou Reciclados Percentual 

FPR PS FPR PS FPR PS 

2013 81 20 31 08 38,27 40,00 

2014 90 27 24 07 26,67 25,92 

2015 76 27 15 05 19,73 18.51 
  Tabela 03 - Percentual de instrutores capacitados ou reciclados 

 

 



 

 

d) Carga horária média por turma 

Ano Carga Horária Treinamento Carga Horária Média 

2013 43.868 1.212 36,19 

2014 55.611 1.146 48,53 

2015 51.134 1.244 41.10 
Tabela 04 - Carga horária média por turma 

 
e) Percentual de municípios atendidos 

Ano Total de Municípios do Estado Total de Municípios 
Atendidos % 

2013 184 120 65,21 

2014 184 125 67.93 

2015 184 122 66,30 
Tabela 05 -  Percentual de municípios atendidos 
 
f) Percentual de eventos realizados com contratos/convênios 

Ano Total de Eventos Eventos de contratos/convênios % 

2013 1.212 69 5,56 

2014 1.146 423 36,91 

2015 1.244 443 35.61 
      Tabela 06 - Percentual de eventos realizados com contratos/convênios 

h) Percentual de pessoas aprovadas, reprovadas e evadidas 

Ano 
Inscritos Aprovados Reprovados Evadidos 

Número % Número % Número % Número % 

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 

2015 25.005 100 24.644 98,55 305 1,21 56 0,24 
Tabela 07 -  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 

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 

2015 10.450.743,25 51.134 204,38 25.005 417,95 
                     Tabela 08: Despesas Correntes por hora/aula e aluno 

4.3.2.  Informações e indicadores sobre o desempenho operacional 
Para o exercício de 2015, 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 executada.  

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 pelos produtores, trabalhadores rurais e suas 

famílias, 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.  

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 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, nas resoluções do Centro Internacional de 

Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTEFOR, nas políticas 

gerais do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, seguindo prioritariamente as 

normas estabelecidas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA  e 

pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC. 

 



 

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. 

Para melhor visualização dos indicadores institucionais de Eficácia e de Eficiência 

obtidos pela Regional para o presente exercício, seguem as tabelas abaixo: 

Eficácia 

Número de Instrutores disponíveis 103 

Número de Instrutores que participaram de ações 103 

Número de Ações 1.244 

Número de Municípios atendidos 122 

Número de Participantes 25.005 

Número de Supervisores 07 

Número de Supervisores de Qualificação Profissional Rural 07 

Número de Inscritos  25.005 

Número de Evadidos 56 

Número de Aprovados 24.644 

Número de Reprovados 305 
Quadro  32 - Indicadores Institucionais de Eficácia  
 
 
 



 

Eficiência 
Percentual de Instrutores utilizados que possuem qualificação metodológica 98,00 
Percentual de Instrutores disponíveis que ministraram cursos  100,00 
Número médio de ações ministradas por instrutor 12,07 
Percentual de municípios atendidos 66,30 
Número médio de participantes por turma 20,10 
Carga horária média por turma 41,10 
Percentual de eventos realizados com contrato (423) 35,61 
Quadro 33 - Indicadores Institucionais de Eficiência 
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5.  Governança 

5.1. Descrições das estruturas de governança 

De acordo com o Regimento Interno, a estrutura de governança do SENAR-AR/CE 

possui a seguinte composição: Conselho Administrativo, Superintendente e Conselho 

Fiscal. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 3º - São órgãos de deliberação, execução, fiscalização e assessoramento do 

SENAR- AR/CE: 

 Conselho Administrativo 

 Superintendência  

 Conselho Fiscal 

 

Art. 4º - O Conselho Administrativo será 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 - 

FAEC, 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 - FAEC, 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 - FETRAECE e 02 (dois) representantes de 

segmentos das classes produtoras. 

§ 1º - na ausência do Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 

Ceará - FAEC, 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. 
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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 05 (cinco) 

dias, encaminhando-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. 

 

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 suas diretrizes 

gerais; 

III - Aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, 

encaminhando-os à Administração 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; 
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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 

deste 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 membros do Conselho Administrativo e 

do Conselho Fiscal; 

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. 

 

DA SUPERINTENDÊNCIA 

 

Art. 10 - A Superintendência é o órgão de execução da Administração do SENAR 

AR/CE, consoante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo. 

Art. 11 - A Superintendência será dirigida por um Superintendente, designado pelo 

Presidente do Conselho Administrativo. 

Art. 12 - A estrutura básica da Superintendência do SENAR AR/CE será constituída de:  

 Coordenadoria Técnica; 

 Coordenadoria de Supervisão; 

 Coordenadoria de Promoção Social; 

 Coordenadoria 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. 
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Art. 13 - 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. 

 

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 14 - 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 – FAEC, pelo SENAR – Administração Central e pela Federação dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará - FETRAECE, para 

mandato de quatro (04) anos, coincidente com o mandato dos membros do Conselho 

Administrativo. 

 

Art. 15 - 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 Demonstrações 

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. 

 

DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Art. 16 - 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 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; 
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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 e das normas editadas pelo CONAD. 

 

 
DA COMPETÊNCIA DO SUPERINTENDENTE 

Art. 17 - 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 rurais, 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; 
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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; 

 

 

 



8 

 

5.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados 

 

     Figura 06 - Informações sobre os dirigentes e colegiados  

 

5.3. Gestões de riscos e controles internos  

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, no entanto no ano de 2015, tivemos apenas uma auditoria independente do 
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primeiro quadrimestre; 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 
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funcionários, ocasionalmente ou eventualmente sejam evitadas e não causem prejuízos 

ao patrimônio da entidade. 

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.  
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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. 

 

5.4. Políticas de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

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 34 – Remuneração de Dirigentes do SENAR-AR/CE 
 

 

5.5. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

O SENAR-AR/CE não dispõe de auditoria independente, sendo que os trabalhos de 

auditoria são realizados pelo SENAR - Administração Central, cumprindo agenda 

própria, somente no primeiro quadrimestre foi contratado um auditor. 

Os controles internos da entidade são desenvolvidos dentro de cada setor, não havendo 

unidade de controle interno para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Remuneração mínima Remuneração Máxima 

Superintendente 0,00 0,00 

Nota Explicativa: Ao Superintendente, é paga uma gratificação por função, calculada pelo percentual de 
28% sobre a Tabela de TNS – Técnico de Nível Superior Classe G e Nível 5,  conforme Regulamento 
de Pessoal. Não estando vinculado ao limite do teto remuneratório da administração pública federal 
conforme Acórdão  nº2.788/2006 -1ª Câmara 00– TCU. 



 

 

6. Relacionamento com a Sociedade 

6.1.  Canais de acesso do cidadão  

Os canais de acesso disponibilizados ao Cidadão pelo SENAR-AR/CE ocorre por meio 

de telefone, através do número (85) 3535-8000, de forma presencial, de segunda-feira a 

sexta-feira, nos horários de 07:30horas às 12:00horas e de 13:30horas às 17:00horas,  ou 

por meio do site do SENAR, no endereço www.senarce.org.br, no item CONTATO. 

 

6.2.  Carta de Serviços ao Cidadão  

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

Administração Pública Federal. 

 

6.3.  Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários  

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

Administração Pública Federal. 

 

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

unidade  

O mecanismo de transparência das informações do SENAR-AR/CE fica disponível do 

site do SENAR através do endereço: www.senarce.org.br, no menu Portal da 

Transparência . As informações disponibilizadas seguem os padrões exigidos pela TCU. 

Esse portal possibilita a todos, informações sobre a gestão administrativa da Instituição, 

como receita e despesa, remuneração de cargos, relatório de gestão, entre outros. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis  

7.1. Desempenho financeiro do exercício 

 

 

Figura 07 – Comportamento dos recursos financeiros 

 

 

 

Figura 08 – Níveis de dispêndios 



 

 

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 
Os bens tangíveis foram registrados pelo custo de aquisição, conforme a legislação 

tributária. A depreciação foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de 

vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação utilizadas foram as seguintes: 

 

 Prédios e Instalações Fixas  4% a.a. 
Veículos  20% a.a. 
Demais Bens Móveis  10% a.a. 

 

A depreciação no 3º quadrimestre foi no valor de R$ 72.702,83 (Setenta e dois mil, 

setecentos e dois reais e oitenta e três centavos) e as aquisições foram de R$ 300.603,45 

(Trezentos mil, seiscentos e três  reais e quarenta e cinco centavos) sendo que, a conta 

Prédios consta o valor total de R$ 1.186.086,55 (Hum milhão e cento e oitenta e seis 

mil, oitenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos) em virtude da conclusão da obra e 

estarmos utilizando as instalações.  

 

 

Figura 09 – Ativo permanente acumulado. 

 

 

 



 

7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

7.3.1. Custos Médios 

Os custos médios diretos das ações de FPR, de PS e PE, para o ano de 2015, ficaram 

conforme o gráfico e quadro abaixo: 

 

Figura 10 – Custos médios 

 

7.3.2. Níveis de Dispêndio 

Quanto aos níveis de dispêndio das atividades meio e fim, estes ficaram em 13,79% e 

86,21%, respectivamente. 

 

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

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

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

respectivas alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638 de 28/12/2007 e Lei nº. 11.941 

de 27/05/2009, e de acordo com a Resolução CFC nº. 1.409/12 que aprova a ITG 2002 

– Entidades sem Finalidade de Lucros.   

As demonstrações contábeis estão nos anexos. 



 

8.  Áreas Especiais da Gestão 

8.1. Gestão de pessoas 

8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade 

                          Situação apurada em 31/12/2015  

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Ingressos  Egressos 
Efetiva 

1. Empregados em Cargos Efetivos 29 02 01 

2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 0 

3. Total de Empregados (1+2) 29 02 01 
Fonte: Sistema FORTES – AC Pessoal 
 Quadro 35 - Força de Trabalho         

 

Situação apurada em 31/12/2015 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1. Empregados em Cargos Efetivos 08 21 

2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 

 3. Total de Empregados (1+2) 08 21 
Fonte: Sistema FORTES  – AC Pessoal  
Quadro 36 - Distribuição da Lotação Efetiva                  
 
 

Tipologias das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Funções Gratificadas 

1.1. Empregados de Carreira Vinculados a 
Unidade Não Há 10 02 01 

1.2. Empregados de Carreira em Exercício 
Descentralizado Não Há Não Há - - 

2.   Total de Empregados com Funções 
Gratificadas (1+2)  0 10 02 01 

Fonte: Sistema FORTES  – AC Pessoal  
Quadro 37 - Detalhamento da estrutura de funções gratificadas 



 

8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

Venciment
os e 

Vantag
ens 

Fixas 

Despesas Variáveis 

Total 
Gratificaçõ

es Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciário

s 

Demais 
despes

as 
variáve

is 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

Exercícios 
2015 896.477,32 0,00 0,00 0,00 268.327,00 1.164.804,32 

2014 790.060,15 0,00 0,00 0,00 285.368,10 1.075.428,25 

Empregados ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 
2015 543.635,05 290.244,90 0,00 0,00 107.613,53 941.493,48 

2014 474.714,37 242.754,85 0,00 0,00 100.887,36 818.356,58 

Empregados cedidos com ônuss 

Exercícios 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Sistema FORTES  – AC Pessoal  
Quadro 38 - Custos de  Manutenção dos Recursos Humanos 
 

 

8.2. Gestão do Patrimônio e da infraestrutura 

 

8.2.1. Veículos Próprios ou Locados de Terceiros 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE, dispõe de cinco 

veículos, sendo duas motos, um veiculo próprio e outro locado e um automóvel que 

pertence à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, porém 

cedido 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. 

Conforme quadro abaixo: 

 

 

 



 

Ordem Ano Marca Modelo Placa Situação 

01 2207 HONDA CG 125FAN HXP 5753 Próprio 

02 2015 HONDA NXR 150 BROS ORX 5342 Próprio 

03 2014/2015 HYLUX CD 4X4 SRV PMC 7460 Próprio 

04 2011/2012 MITSUBISHI OUTLANDER OID 0775 à disposição 

05 2013 WOLKSWAGEN AMAROK OSI 2125 Locado 
Fonte: Setor de Patrimônio/ Jurídico 
Quadro 39- Frota do SENAR-AR/CE 

 

 

8.2.2. Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

 
A sede própria do SENAR-AR/CE, que ainda encontrava-se em fase de construção até 

julho/2015, após esse período nos mudamos e estamos instalados na nova sede, fica 

situada à Avenida Eduardo Girão, 317 – Jardim América. Assim, até julho/2015 o 

imóvel locado pela UJ (Unidade Jurisdicionada), ficava à Rua Major Weyne, 319 – 

Jardim América, pertencente à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 

- FAEC, mediante contrato de locação. 

    

ANO VALOR (R$) DA ANUAL LOCAÇÃO 

2013 109.200,00 

2014 109.200,00 

2015 63.700,00 (janeiro a julho/2015) 

                     Quadro  40 - Valores anuais do contrato de locação do imóvel 

 

 

 

 



 

8.3. Gestão da tecnologia da informação 

 

8.3.1. Principais sistemas de informações 

 
a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI 

(PDTI), apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico 

Institucional. 

Com o acréscimo das novas atividades do SENAR, conseqüentemente cresce a 

demanda por serviços TI e em virtude deste crescimento, a mesma deverá estar 

preparada para atender as expectativas da Gestão. No final de 2015 foi feito um 

trabalho com a equipe interna da TI no sentido de sensibilizar aos Gestores, da 

necessidade de se apresentar um padrão ao qual pudéssemos desenvolver as 

atividade consonantes com as boas práticas de T.I reconhecidas mundialmente, de 

forma a identificar  maneiras de melhorar os processos e aperfeiçoar o 

gerenciamento da organização. Em resposta a essas necessidades, buscamos como 

referência o estudo básico do ITIL. Dentre os principais benefícios do uso do 

modelo ITIL V3 podemos mencionar: 

 

 Alinhamento de TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio 

 Níveis de Serviço (SLA) negociáveis 

 Processos consistentes e previsíveis 

 Eficiência na entrega de serviço 

 Serviços e Processos mensuráveis e passíveis de melhorias 

 Otimização da experiência do cliente 

 Uma linguagem comum 

Este trabalho ainda se encontra em processo de discussão e finalização e que deverá 

resultar em um documento interno para ser designado como um Plano Diretor. 

 

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, 

quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

 

A equipe formada por funcionários e terceirizados da TI do SENAR Regional promoveu 

cerca de 08 a 10 reuniões de setembro a dezembro de 2015 para a discussão da 



 

formulação desse documento. Várias sugestões ainda estão sendo elaboradas 

internamente pela equipe para que possam ser apresentadas e aprovadas pelos gestores. 

 

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos 

seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área 

de negócio e criticidade para a unidade. 

C.1 Sistema de Procedimento de Chamadas 

Desenvolvido internamente pela TI, usando a plataforma Wordpress como ferramenta 

de trabalho, o sistema tem como objetivo o atendimento on-line de chamados internos.  

Esse sistema foi desenvolvidos em php/mySQL e através dele  é possível realizar 

abertura de chamados técnicos, consultas, acionamento do técnico, além de outras 

funcionalidades pertinentes a Instituição. A manutenção e desenvolvimento são 

realizados por um membro da equipe e gerenciado pelo coordenador(a) de T.I. Sem este 

sistema fica  difícil a gestão de serviços na T.I, diante de um grande numero de 

chamados. 

 

C.2. Windows Server 2012. 

Esse Sistema Operacional, desenvolvido para servidores é destinado a gestão de 

recursos e segurança da rede local. Com a implementação de novos recursos, esse 

Sistema possibilita que  seus clientes tenham uma experiência mais rápida e possam 

acessar seus bancos de dados e aplicações com mais segurança e agilidade, além de 

outras funcionalidades, como criar contas de usuários, domínios, gerenciar cotas de 

discos,  limitar determinados acessos, etc. A instalação e a manutenção é feita por toda a 

equipe de T.I e o suporte é dado pelo fabricante Microsoft. 

 

C3. Debian 8.0 . 

Sistema operacional baseado no software livre da distribuição Linux. No caso 

especifico, o mesmo está sendo utilizado na segurança e gestão de acesso a internet 

pelos os usuários. Com o DEBIAN 8 e o implemento dos softwares livres SQUID e 

SARG  foi possível montar um servidor com função firewall, controle de banda e acesso 

dos usuários. A instalação e manutenção do sistema é feita por um membro da equipe e 

gerenciada pelo o coordenador de T.I. A falta de um servidor deste tipo pode permitir 

uma invasão na rede local através da internet, causando sérios problemas para a 

Instituição. 



 

 

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos 

efetivamente realizados no período. 

Dada a importância da implantação e operacionalização do Sistema SENAR NAS 

NUVENS na Regional, foi realizado em 2105, na Sede do SENAR, uma capacitação 

pela empresa desenvolvedora do Sistema, SuitPlus, hoje Rezolve,  com a equipe de TI 

para  apresentar todas as funcionalidade do Sistema  e dar o suporte necessários aos 

usuários que também receberam o treinamento. A equipe ficou responsável em ser 

multiplicadora desse repasse a todos os agentes envolvidos no processo, são eles: 

mobilizadores, instrutores e supervisores. 

 

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, 

especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, 

servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, 

servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, 

servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, 

terceirizados e estagiários. 

A força de trabalho de TI no SENAR-AR/CE é composta de 04 (quatro) pessoas, sendo 

02 pertencentes ao quadro funcional da Entidade e  02 (dois) terceirizados. 

 

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, 

com descrição da infraestrutura ou método utilizado. 

Com a criação da Intranet na Regional, os usuários passaram a visualizar os eventos 

realizados mês a mês, o calendário de eventos, galeria de fotos, aniversariantes do mês, 

as notícias relacionadas a Entidade,  assim como a acessarem o Sistema de 

Procedimento de Chamadas online, desenvolvido em php e MySQL.  Nesse sistema, é 

possível abrir um chamado técnico, acompanhar esses chamados e verificar o status em 

que esse chamado se encontra. 

 

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados 

esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os 

valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão 



 

Devido a inúmeras atividades operacionais e mudanças para a nova  sede, não  foi 

possível desenvolver novos projeto pela TI que fossem alinhados ao Planejamento 

Estratégico. 

 

a) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 

terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. 

 

Todo e qualquer serviço ou equipamento usado no setor de T.I  em sua aquisição é 

observado quanto a sua possível continuidade por outro fornecedor, em caso de conflito 

de interesses em ambas as partes. Portanto são procurados tecnologias padrões e de 

conhecimento prévio da equipe, através de treinamento ou consultoria . 

 

 

8.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

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

 
O SENAR não compõe a Administração Pública, seja direta ou indireta. Por esta razão, 

o SENAR não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública e não possui, 

até o momento, Plano de Gestão e Logística Sustentável (PLS). 

 

a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade;  

 

O contexto atual solicita cada vez mais das entidades, posicionamentos mais 

concisos frente às dificuldades emergentes nas dinâmicas que configuram a 

utilização dos recursos naturais. Pois, o modelo de desenvolvimento econômico 

posto desde a revolução industrial tem causado vários danos ao meio ambiente, 

diante disto, o SENAR-AR/CE vem desenvolvendo ações voltadas à 

sustentabilidade, no sentido de mitigar esses danos, dentre eles: 

 



 

 Aquisição Produtos atualmente adquiridos pela unidade são de preferência 

produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 

 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). 

 Aquisição de bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia 

(ex: lâmpadas econômicas). 

 Aquisição de produtos que promovam a redução de gasto dos recursos hídricos 

por meio da instalação de sistemas e aquisição de instalações e equipamentos 

economizadores (ex: torneiras automáticas). 

 Aquisição de bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 Aquisição ou locação de veículos automotores mais eficientes e menos poluentes 

ou que utilizam combustíveis alternativos (ex: bicombustível). 

 Aquisição de eletrodomésticos com selo de economia de energia (ex: ar 

condicionado e geladeiras). 

 Aquisição, de preferência, de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem 

ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 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. 

 Em todos os treinamentos do SENAR-AR/CE é abordada a questão ambiental, 

para que se desenvolva no homem do campo uma visão mais sustentável; 

 O SENAR-AR/CE desenvolve o Programa Agrinho com os alunos do Ensino 

Fundamental das escolas públicas do meio rural, e uma das temáticas é o Meio 

Ambiente, com o objetivo de desenvolver nas crianças o sentimento da 

sustentabilidade. 

 Promoção de campanhas entre os servidores visando o consumo consciente de 

água e energia elétrica, bem como campanhas de conscientização da necessidade 

de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para 

os seus servidores. 

 E, futuramente os procedimentos licitatórios realizados pela unidade, serão 

considerados 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. 

 E apesar do SENAR não precisar cumprir o Decreto 5.940/2006, pois não 

compõe a Administração pública, mas se faz a coleta seletiva, separando os 

resíduos recicláveis descartados. 

 

b) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema.  

Organizações sustentáveis são definidas como sendo aquelas que baseiam suas práticas 

e premissas gerenciais de modo a atender os critérios de serem economicamente viáveis, 

se mantendo competitivas no mercado, atendendo prioritariamente os conceitos de 

Ética, de Responsabilidade Social, de Transparência e de Governança Corporativa, 

produzindo de maneira a não agredir o meio ambiente e contribuir para o 

desenvolvimento social da região e do país onde atuam. 

 

Diante do exposto, o SENAR-AR/CE vem nos últimos anos mudando o olhar para as 

questões ambientais, principalmente na aquisição de produtos e serviços, que 

incentivam principalmente o consumo em bases mais sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle 

 
9.1. Tratamento de determinação e recomendações do TCU  

 

A Controladoria feral da União - CGU, por meio do Ofício nº22136/2015/NAC1/CGU-

Regional/CE, datado de 21/09/2015, solicitando informações sobre recomendações 

pendentes do Plano de Providências, então através da CARTA/SUPER Nº067/2015,   

informamos a Controladoria que, encaminhamos o Plano de Providências com as 

medidas adotadas pela entidade, acompanhada pela respectiva documentação.  

 

9.2. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com 

o disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 

Não se Aplica. As contratações de obras, serviços, compras e alienações do 
SENAR são precedidas de licitação obedecidas pelo disposto no Regulamento 
de Licitações e Contratos – RLC, aprovado pela Resolução nº 001/CD de 
22/02/2006.  

 



Servlgo Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - AR/CE

I3ALANCO ORCAMENTARIO
EXERCICIO 2015

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS

c6i>ic;o
GKKKNCIAI,

di sc rk Oks ORCADO
AM.'AI.

ACUMULADO

NO EXERCk lO

1000.00.00 RECEITAS CORRKN I KS 12.718.900.00 11.099.923,77

1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBDICOKS 7.798.500,00 7
.703.987.91

1210.00.00 contribuicOes sociais 7.798.500.00 7.703.987,91

1210.39.00 CONTRII3UICAO PARA O SENAR (1NSS) 3
.
448.500,00 3.488.580

.
15

1300.00.00 RI.CEH A PATRIMONIAL 55.000,00 56.166,91

1310.00.00 RECEITAS MOBIUARIAS -

1311,00 00 ALUGUEIS - -

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBII.IARIOS 55.000,00 56.166,91

1321.00.00 JUROS DE TiTULO DE REN DA 55 000.00 56,166.91

1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATR1MONIA1S

1 (.00.00.0(1 RECEI I AS DE SERVICOS

1600.16,00 SERVICOS EDUCACIONA1S _

1700.00.00 I RANSFERENCIAS CORRENTES 4
.
(.3(l.-100.0(l 3.182.429,48

1730.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITljlCOES PRIVADAS 4.580.400,00 3.069.906,25

1730,01,00 RADI 4
.350.000J00 4,215.407.76

1730.02,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS INSTH Ul(
.

:OH.S PRIVADAS 4
.
580.400.00 3,069.906.25

1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVfcNIOS 50.000,00 112.523.23

1760.00.00 I RANSFERENCIAS DE CONVf-NIOS 50.000,00 112,523.23

I'MKI.OO.OO Oil 1 RAS RECEITAS CORRENTES 235.000,00 157.339,47

1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES >

1912.99 00 MULTAS E JUROS DR MORA DE OUTRAS CONTRIBUIC ES a

1920.00.00 indenizac'Ofs e resiihiicOes 135.000.00 99.395,31

1921,00.00 INDiNIZAC6B8 . .

1922.00.00 RBSTntncOBS 135.000.00 99.395,31

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 100.000,00 57.944,16

1990
.
98.00 OUTRAS RECEITAS F.VRN TUAIS . -

1990.99 00 OUTRAS RECEITAS 100.000.00 57.944.16

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2000.00.00 ALIENACAO DE BENS

2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS

2219.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
2500.00.00 OUTRAS RECEI TAS DE CAPITAL

2590.00.00 OUTRAS RECEITAS - -

TOTAL GERAL 12.718.000.00 11.099.923.77

OBS: As RKcdtus citHdHs no codigo l Ju.Ol.OO cstflo totali/adiis no n'idigo 1210.00.00 por scrcm par(c das Consli ihui Ocs Socials.

Fortale/a, 31 de dezembro de 2015

Flavio Viri

Prcsidonte

CPF: 013.442.853 68

Paulo H
Fran :ileite Cavalcantc Furtado.« Rom

careraga Jontadora - CRC/CE No014831
Supenntendento

CPF: 059.157.673-20
CPF: 469.6: 8.323-20



SERVIQO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/CE

SKNAR
CKARA

I)I SI'I.SAS

BALAN O OR AMENTARIO
PERI01)0 DE JANEIRO A DEZEMBRO

EXERCiCIO 2015

SUBFUNQAO/PROGRAMA/ACAO
ORQADO
ANUAL

ACUMULADO

NO EXERCiCIO

12? - Administragao Geral 1
.
242.000

,
00 1.238.102,09

0760 . Apoio Administrativo 1.242.000.00 1.238.102.09

8701 - MannlenQilo do Scrvigos Administrativos 310.000,00 312.109,29

3- Outras Dcspcsas Corrcntos 310,000
,
00 312.109,20

4- Investlmentos -

8711 - Gestao Admlnistratlva 120.000,00 117.866,60

3- Outras Despesas Correntes 120.000,00 117 865.80

8777 - Pag.de Pessoal e Encargos Social e Trabalhlstas - Area
Admlnistratlva 812.000,00 808.127.20

1- Pessoal e Encargos Socials 812.000,00 808.127,20

128 - l-ormagao do K.m nt-.u-; Humanos 42.000
,
00 39.852,57

0801 - Formagao de Gerentes e Servldores 42.000.00 39.862,67

8718 - Capacitagao de Recursos Humanos 42.000.00 39.862,67

3- Outras Despesas Correntes 42.000,00 39 852,57

131 Coiminlcagiio Sor.l;il - -

0253 - Servigo de ComuncacSo de Massa . -

8719 - Divulgagao de AgOes Instltuclonais .

3- Outras Despesas Correntes -

212 . Cooperagdo Internacional - -

0681 - Gestao de partlcipagdo em Organismos lnlorii.i(:ii)ii.iis - -

8763 - ContribuigSo a Organismos Internacionals - -

3- Outras Despesas Correntes - .

301 . AtengSo BAsica 130.000.00 130.947.17

0100 - Asslstftncla ao Trabalhador 130.000,00 130.947.17

8703 - Asslst.M6dica e Odonto.a Servldores
, Emprogados o seus

dependentes 130.000.00 130.947.17

3- Outras Despesas Correntes 130.000,00 130.947,1/

306 - Alimentagao e Nutrlgao 140.000
.
00 130.661.42

nino Assistlnela ao TralMlhador 140.000
,
00 130.661

,
42

8706 - Auxillo-Alimontagao a Servldores e Emprogados 140.000,00 130.661,42

3- Outras Despesas Correntes 140.000,00 130,661,42

331 - ProtegSo e Beneflclos ao Trabalhador 1.014.500.00 956.122
,
63

0100 - Assistencia an I i.ili.illi.i(lor 27.000.00 13.304,60

8706 - Auxillo-Transportc aos Sorvidores e Empregados 15.000.00 13.304,60

3- Outras Despesas Correntes 15.000,00 13.304
,
60

8707 AssiSt&ncia Social a Servidores 12.000.00 .

3- Outras Despesas Correntes 12.000,00 -

0108 - Melhoria da Qualidado de Vida do Trabalhador 987.500,00 942.818,03

8788 - Promogao Social Rural 987.500.00 942.818,03

1- Possoal e Encargos Socials 150.000.00 125.888.56

1- Recursos PrSprios 150.000.00 125.888,66

2- Recursos de Tercelros -

3- Outras Despesas Correntf.

-s 837.500
,
00 816.929.47

1- Recursos Proprios 650.000,00 657 948,21

2- Recursos de Torcciros 187 500.00 158
.
981,26

333 - Empregabilidade 9.462.236
,
00 7

.190.533.75

0101 - Qualiflcagao Proflsslonal do Trabalhador 9
.
452.235

,
00 7

,
190.633

,
75

8729 - Qualiflcagao Proflsslonal na Area da AgropecuAria e
Agrolndustria 9

.452.235
,
00 7

.190.633
,
75

1- Pessoal o Encargos Socials 1
.
630.000

,
00 1

.701.808
,
65

1- Rocursos Proprios 1
.
430.000

,
00 1,537

2- Recursos de Terceiros 200.000,00 164.138
.
18

3- Outras Despesas Correntes 7.822.235.00 5
.
488.725,20

1- Recursos Pr6prios 3
.
939.952,00 2

.
900.5/8,19

.

' Rocursos I eiceno:; 3 88? ?83
,
00 2

.
588.147,01

4- Investlmentos

1- Rocursos Proprios -

?- Recursos do Torceiros -

TOTAL 12.020.735,00 9.686.219.63

999 Informagdes Contibels Complementaros
1- Dcpreciagdo - 132.333.02

2- Baixa Bens - -

3- Investlmentos ( AquisigSo de bens Imoblllzado e Tangivols) 632 190
,
60

TOjXL GERAL 12.718.900,00 10.450.743,25

Flavlo Vlrlato ao saooys
Prcsldento do Consolho Admir

CPF:013.442.853-68

Fortaleza
,
31 de dezembro de 2015

Paulo Hektordo l ncar Braga
Suporintendente

CPF: 059.157 673-20

fn nc;lleite Cavalcant

Contadora -
CPF: 469.

Furtado Rem

No014831

i.323-20

CRCfCE
62 3.



SliNAR SERVigO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/CE
CEARA CNPJ: 04.284.688/0001-30

BALANQO PATRIMONIAL DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em reals)

2015 2014 2015 2014

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE 3.060.715.73 2.333.914,39 CIRCULANTE 1
.740.907

.
54 1

.795.619
.
74

DISPONIBILIDADES 2.229.003.55 1.794.699.52 OBRIGAQOES DE CURTO PRAZO 1.740.907.54 1.795,619.74

Calxa . - ConslgnagOes s/Folha de Pagamento - -

Bancos Conla Movlmento - Roc. Pr6prios 335
,
50 34,07 Obrlgagoes Prevldencldrlas/Trabalhistas 57.284,04 46.004.61

Bancos Conta Convfenlos - Rec. Convgnlos 406.620
,
59 74.770,19 INSS 17.622,24 11,705

,
39

Aplicapftes rinanceiras - Rec Pr6prlos 714.820,68 182,021.94 FGTS - -

AplicaQOes Flnanceiras - Rec, Convenios 1
.
107.420,69 1

,
537,873,32 IKI-il 24.308,37 19,735,50

PIS 1
,
194,63 8

.
99

REALIZAVEL CURTO PRAZO 831.712
,
18 539.214

,
87 ISS - 10,680,52

Conlas a Receber - CSLL/COFINS/PIS 6
.004

,
82 3

,816,10

Dotagoes Or?anieniarias a Receber 579.557,46 374,141.07 COFINS 8
,153,98 58,11

Relagoes entre Unidades - - Fomecedoros de Bens e Servigos 11.661,52 -

Contratos a Roalizar 59.185,35 42,720,00 Rela Oos entre Unidades 863.792,04 1
.
089.646,16

Adlanlamento para Pequonas Despesas Convenios a Reallzar 75,222.79 78,886,42

Adiatamentos por Conta de Viagens 10,00 461,84 Contratos o Tormos de AdesSo a Roalizar 575,016
.
33 450

,
193.78

Adlanlamentos a Terceiros . 1,500,00 Crodores Diversos

Antecipac-fles a Ernpregados - 10,100,00 Provis6es Trabalhistas 157,930.82 132,880,77

Valores RccuperSveis 150.234,54 103,637
,
80 ProvisOos Tributarias -

Devedoros Diversos . Conlingencias . -

Despesas do Exerdcio Segulnto . . Previdencterias -

Bens o Valores 42,724,83 6
.
654

.
16 Trabalhistas .

NAG CIRCULANTE 2.948.392,42 2
,
448.534

.
84 NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6
.
466

,
98 6

.466
,
98 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO

Direilos de l.ongo Prazo 6,466,90 6466,98 ObrigaQdes a Longo Prazo - -

INVESTIMENTOS m .

Investimontos Diversos

IMOBILIZADO 2
.941.926

,
44 2.442.067

,
86 PATRIM6NIO SOCIAL 4

.268.200
.
61 2

.986.829
,
49

Bens Tangiveis 3
.
467.036

,
14 2.

834.845
,
54 ACERVO PATRIMONIAL 4

,268,200
.
61 2.986 829

,
49

Bens M6veis 1.264.663,47 680924,60 Resultado Acumulado 2 966 829,49 2
.851,466,82

(-) Depreciagfies Acumuladas 414 359,09 310291,35 Ajuste de Exordcio Anterior -

Bens Imoveis 2
,
202,382,07 2,153,920,94 Resultado do Exerdcio 1

,
281,371

,
12 135,362

,
67

(-) Dopreciagoes Acumuladas 110.751
,
61 82,486,33 RESERVAS - -

Reservas de Capital .

INTANGiVEL - -

Bens Inlangiveis . -

(.) Amortiza?6es Acumuladas -

1
TOTAL DO ATIVO 6

.
009.108

,
16 4.782.449,23 TOTAL DO PASSIVO + PL 6.009.108.15 4.782.449.23

i

Wriat#d£ fc6Va Neto
Presidente

CPF: 013.442.853-68

Paulo Heldgrj Atencar Braga Francilelte Cavtalcanfe FurtajJb Remigio
Superlntendente \ Contadora\- CRC/CE No0l4831

CPF: 059.157.673-20 CPF: 469.628.323-20



SENAR
( r.AR.A

(Em rcais)

SERVigO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/CE
CNPJ: 04.284.688/0001-30

DEMONSTRAgAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

2015 2014

RECEITA OPERACIONAL LlQUIDA

Contribui?6es Sociais

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
(-) Servicpos de Tercelros
(-) Material de Consumo
(-) Despesas Banc rias / Financeiras
(-) Transferenoias de ContribuiQoes Diversas
(-) Despesas de Convfenios / Termos de Coopera<?5o
(-) Depreciagao de Bens M6veis e Imoveis
(+) Receitas Financeiras
(+) Receita de Services
(+) Receitas Eventuais
(+) Receitas de Subven oes

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO LlQUIDO DO EXERCICIO

7.703.987,91

7
.

703.987
,
91

6
.422.616.79

2
.

880.795
.
50

2
.

576.242
,
19

145.635,06

4
.
493,55

4
.
079.053

.
33

132.333
,
02

56.166,91

3
.

182.429,48

157.339,47

1
.
281.371,12

1
.281.371,12

6
.
520.053,53

6
.

520,053,53

6
.
384.690,86

2
.

575.011
,
88

3
.

790.444
,
84

154.696,67

3
.
487,09

3
.

495.016
.
98

54.985
,
83

11.265,78

3
.
547.784,89

129.901,76

135.362,67

135.362,67

As notas explicativas sao part

Fleivio Virlat

s domonstracpoes contabeis

Presidente

CPF: 013.442.853-68

Paulo H Jdet Atencar Braga
SupcrintendentG

CPF: 059/157.673-20

Frandileite C. Furtado Remigi
ConUdora - CRC/CE No014831

PF: 469.628.323-20



SENAR
C KARA

SERVigO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/CE
CNPJ: 04.284.688/0001-30

DEMONSTRAgAO DAS MUTAQOES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL
2015

(Em Reals)

Dcscrigno das Mutagoes
Patrimonio

Social

Reserva do

Subvengocs
SuperavityD6ficit

Exercicio
Total

Saldo om 31/12/2013 2
.
851.466,82 - 2

.
851.466

.
82

SubvencpoGS

Ajustes de Exercicios Anterlores -

Deficit/Super vit do Exercicio 135.362,67 135.362.67

Saldo em 31/12/2014 - - 135.362.67 2
.
986.829

,
49

[Em Reais)

Descrigao das Mutagoes
Patrim6nio

Social

Reserva de

Subvengoes
Superavit/Doficit

Exercicio
Total

Saldo em 31/12/2014 2
.
986.829,49 - - 2

.
986.829,49

SubvengSes

Ajustes de Exercicios Anleriores -

Deficlt/Superavit do Exercicio 1
.
281.371.12 1

.
281.371,12

Saldo em 31/12/2015 - 1
.
281.371,12 4

.
268.200

,
61

As notas explicativas sSo parto Integrante das demonstrates corjtabeis
/

Flavio Virlato mpjMW* Kei
Presldente

CPF: 013.442.853-68

Paulo Hejd Se Atencar Braga Frakicllelte C. Furtido RemigU
Superint6ndente Cor(tadora - CRC/( ;E No014831

CPF: 059.157.673-20 CPF: 469.628.323-20



SENAR
CEARA

(Em Reals)

DEMONSTRAQAO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
LEI N0. 11.638 de 28/12/2007

Exercicio flndo em 31/12/2015

1, ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit/ D6ficit do Exercicio
Ajustes por:

(+) Deprecia?c30
(-) Lucre na Alienagao de Imobilizado

Superavit / Deficit do Exercicio Ajustado

31/12/2015

1
.
281.371,12

132.333
.
02

1
.
413.704,14

31/12/2014

135.362,67

54,985
,
83

190.348.50

Variagoos no Ativo
Contas a Receber (Contratos)
Dota Oes a Receber
Adiantamento por Conta de Viagens
Adiantamento a Terceiros

Adiantamento a Empregados
Valores Recuperaveis
Devedores Diversos

Estoques de Consumo
Despesas Antecipadas

831.712,18

59.185,35

579.557
,
46

10
.
00

150.234
,
54

42.724
,
83

539.214
,
87

42.720,00

374.141
.
07

461.84
1

.
500.00

10.100
,
00

103.637
,
80

6
.

654,16

Variagdes no Passivo (+) 1.740.877,54 1.795.621,24

ObrigaQoes C/Folha de Pagamento - -

Consignagdes s/FoIha de Pagamento - -

Obriga9oes Previdenciarias e Tributeirias 17.622,24 11.705
.
39

ObrigaipOes Tributarias 39.661
,
80 34.299.22

Relates entre Unidades 863.762,04 1
.

089.646.16

Fomecedores de Bens e Servigos 11.661,52 -

Convenios a Realizar 75.222.79 76,888.42

Contratos e Termos de AdesSo a Realizar 575.016
.
33 450.193

.
78

Credores Diversos - -

Provisoes Trabalhistas 157.930
.
82 132.888

.
27

Provisoes Tributarias - -

Contig nclas

Caixa Liquido Consumido nas Atividades Oporacionais

2
.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Receblmento pela Alienagao de Imobilizado
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado
(-) Baixa dos Bens Imobilizados

(=) 2.322.869.50

632,190.60

Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-) 632.190,60

3
.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

{+) Recebimentos por Empr6stimos
(-) Pagamento de Empr6stimos

Caixa Liquido Gorado nas Atividades de Financiamento ( + )

Total dos Efeitos no Caixa (1-2 + 3

Aumento Liquido no Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Periodo
Caixa e Equivale/ite de Caixa no Fim do Pieriodo

( = ) 1.690.678.90

(= ) 434.304,03
'

(-) 1.
794.699.52

( + ) 2.229.003.55

1
.446.754,87

331.495,15

331.495,15

1
.115.259.72

967.220
,
24

827.479,28

1
.
794.699,52

As hOtil oxplicativas sSo

Flavio Viria

Presidente

ntivaas demonstrapfles conl/lhgjstf

Paulo iieldertte-AtSncar Braga
"

Superint ndente
CPF: 059.157.673-20

ado Remigio
.btadora - CRC/CE No014831

CPF: 469.628.323-20

\



Servigo Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE
CNPJ: 04,284.688/0001-30SENAR

CEARA

NOTAS EXPLICA T1VAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS

Atendendo o Rcgulamenlo do Novo Piano de Contas e de Padroniza o dos registros contabeis do

SENAR CENTRAL, que tem por objetivo introduzir as alteravoes das Leis n0l 1.638/2007 e n0l 1.941/2009

nas Demonstrates Contabeis das Administra96es Regionais, intbrmamos que o Balancete Contabil do 3°

Quadrimestre e anual de 2015 desta administra So, ja esta com as devidas altera96es.

CONTA 1.1.1.01.01 - CA1XA - Passara para o proximo quadrimestre com o saldo de R$ 0,00

(zero), conforme Certitlcado de Conferencia de Caixa.

Aplicavocs Financeiras RECURSOS PROPRIOS E COJNVENIOS

CONTAS 1.1.1.05 e 1.1.1.06 - Aplica es Financeiras

Todos os recursos oriundos das contas do SENAR-AR/CE e dos Contratos e Convenios com outras

entidades, estao aplicados no Banco do Brasil nas modalidades CDB/D1 ou Poupan a.

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

DohH'ors Or amenliirias a Rcccbcr

CONTA 1.1.2.03.01 - DOTA OES A RECEBER - Os valores R$ 472.431,25 (Quatrocentos e

selenla e dois mil, quatrocentos e trinta e um reals e vinte e cinco centavos) e R$ 107.126,21 (Cento e sete

mil, cento e vinte e seis reals e vinte um centavos) referem-se respectivamente as contribui oes de 1NSS c

RAD1 a serem recebidos em janciro/2016.

Bens e Vaiorcs

CONTA 2.13.1 - ESTOQUE DE CONSUMO/D1VERSOS - Na analise da auditoria do SENAR

- CENTRAL da Presta9ao de Contas do 2° Quadrimestre de 2015, foi identificado na movimentavao

do inventario dos esloques de materiais de consumo, expediente e outros, que este aprcscntava

valores que divergiam dos registros contabeis, pois o relatorio de movimcnta ito cvidenciava valores

dc entradas e saidas e na conlabilicladc so ha valores a debito das iclendns coiilas
. para solucionar o

problema foi criado a conla 1.2.13.01007 - materiais de higiene/limpeza e regularizados os valores a

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

creditos.

1



Servigo Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE
CATV: 04.284.688/0001-30

CEARA

ATIVO NAO-CIRCIILANTE

REALIZAVEL A I.ONGO PRAZO

CONTA 1.2.1.01.01.001 - Dcbitos dc Longo Prazo - F.sta registrado o valor dc R$: 6.466,98 (seis

mil, quatrocentos e sessenta c sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), referente ao deposito judicial

dos processos contra TIM NORDESTE sob os no2007.003.73232-8/0 e no2008.0002.9188-5/0, de cobran9as

indevidas na conta tclcfonica. Em 14/03/2013, houve um acordo entre as partes extrajudicialmente c pago o

valor de R$2.040
,67 (Dois mil e quarcnta reais e sessenta e sete centavos). Hstamos aguardando a

homologa9ao da justi9a, para efeilo de libera9ao do deposito feito em jui'zo, para quc possamos dar baixa

conlabilmente.

IMOBILIZADO

CONTA 1.2.3.01 - Bens Tangiveis

Os bens tangiveis foram regislrados pelo cuslo de aquisi9ao, conforme a legisla9ao tributaria. A

dcprecia9ilo foi calculada pelo metodo linear, em fUnfffiO da cstimativa de vida ulil dos bens. As laxas anuais

de deprecia9ao utilizadas foram as seguinles:

Predios e Inst:ala95cs Fixas 4% a.a.

Veiculos 20% a.a.

Demais Bens Moveis 10% a.a.

A deprecia9ao no 3° quadrimestre foi no valor de R$ 72.702,83 (Sctcnta e dois mil, selccenlos e

dois reais e oitenta e tres centavos) e as aquisi96es foram de R$ 300.603,45 ( Trezentos mil, seiscentos e tres

reais c quarcnta e cinco centavos) sendo que, a conta Predios consta o valor total dc R$ 1.186.086,55 (Hum

milhao e cento e oitenta e seis mil, oitenta c seis reais e cinqiienta e cinco centavos) em virtude da conclusao

da obra e estarmos utilizando as instala96es.

RESVMO GER.AL DO A TIl'O PERMASEXTEACVML L4DO

PERiODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

CODIGO DESCRlC-\0
S

.UDO QrAD.
IKtBOOS

INCOSPORiCAO

1
"

QUAD,

rSCORPOR.\CAO

rgrm

LSCORPORACAO
3' QUAD.

DEPRECL\CAO
ANTAL MIS

V
.\LOR

BENS IfdVEB 370.633 5 50.6::.do 232<03.42 300.603.45 104.067.74 8S0 94J8

113.0MU Equipanimtos, Matfrial Aparclho em Gcral IUIM4 3210S.48 260.434.36

1.15,01,01.{ Veiculos - 29.906.04 104.780,67

12.3.01,01.( Mobiliano em Geial c Matcnal dc Copa 3 lHjM 22- .571,42 96J26."5 16.52S.01 309.958J5

1
.13,01.01,( Equjpamentos de Comumca ao t5.19M0 - 4340

,
00 . 19.530,80

t24.0lOU Maqumas Aparelhos e Utensilio de Escntcno 2
.

fiS 1-536

liiOLOU Outro5 Equipamentos e Materials Pennanentej OiMAl 39J0(M)0 "

.S3100 24.982 3 155.414.94

.

bfnsim6\tis 2.071.43441 23.628,00 24.833.73 1.186.086« 2826528 2.091.631,06

U
.
3

.
01.02.( Predjos 933.S09.79 . - i

.

JS6.0S6.55 2S.265.28 2.091.631.06

iJj.oi.oiC Consini96e5 em curso 1.
137.62-1

,
82 24,S55,"5 (1,1S6 3S6.?5; -

TOT.U. DO ATRO PERMANTNTF :.44:.05T.S6 257J37.15 1.4S6.69D.00 132J33.0: 2.941,925.44

2

SKNAR



SEME
Servi o Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE

CNPJ: 04.284.688/0001-30

CEARA

PASSIVO CERCULANTE

OBRIGACOES DE GtRTO PRAZO

CONTA 2.1.1.5. Forncccdorcs de Bens e Services

A conla 2.1.1.5 - Fornecedores constam saldos de R$ 11.661.52 (onze mil, seiscentos e sessenta c

um reais e cenlavos) para pagamento no proximo quadrimestre.

CONTA 2.1.1.6. Relates Enlre Unidades

Registramos na conta 2.1.1.06 - RELA OES ENTRE UNIDADES - os rccursos oriundos do

BONUS DE ARRECADAQAO, PRONATEC e REDE E-TEC, ficando para primeiro quadrimestre de

2016 o saldo de R$: 863.792
,04 (oitocentos e sessenta e trcs mil, setecenlos e novenla e dois reais e

quatro centavos).

CONTA 2.1.1.8. Convenios a Realizar

Observando a Resolu iio 039/10 - CD, conciliamos o saldo da conla financeira com a conta passiva

da rubrica Convenios a Realizar.

Registramos nesta conla somente os recursos recebidos dos Convdnios pelos concedentes e as

respectivas conlraparlidas, depositadas, passando com saldo de R$ 75.222,79 (Setenta e cinco mil, duzentos e

vinte e dois reais e sessenta c nove cenlavos), para primeiro quadrimestre de 2016.

CONTA 2.1.1.11. Contrato e Termos de Adesao a realizar

Conforme Regulamcnto do Piano de Contas e de padroniza o dos registros contabeis do SBNAR-

CENTRAL
, todas as receitas oriundas de contratos c termos de adesao serao contabilizados nesta conta,

ficando para o primeiro quadrimestre de 2016 o saldo de R$ 575.016,33 (quinhentos e setenta e cinco mil e

dezesseis reais e trinta e trcs cenlavos).

CONTA 2.1.1.20. Provisoes Trabalhistas

Foram constitui'das com base nos saldos de ferias adquiridas e proporcionais,
acrescidas dos

respectivos encargos. Vale ressaltar que tivemos ferias colelivas em dezembro/2015, por conseqlicncia o saldo

da conla provisao de ferias ficou apenas com a provisao de uma funcionaria que estava de Iicen9a

maternidadc. Assim
, o saldo das provisScs trabalhistas para o primeiro quadrimestre de 2016 e de

R$: 157.930,82 (Cento e cinqtienta c sele mil, novecentos e trinta reais e oilenla e dois centavos).



Serviqo Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE
CNPJ: 04.284.688/0001-30

CEARA

PATRIMONIO SOCIAL

CONTA 2.3.1.01. Resultados Acumulados

Conforme orienta9§o do SHNAR-CENTRAL nos primeiros dias uteis do mcs dc janeiro/2015 o

superavit do exercicio/2014 foi transferido para o superavit/deficit acumulado no exerci
'

cio/2015, ficando com

o valor total de R$ 4.268.200,61. O superavit do exercicio dc 2015 foi de R$ 1.281.371,12
, que sera

transferido para a conta superavit acumulado do exercicio em janeiro/2016.

RECEITAS

Sendo rcgistrado nas receitas totais do 3° quadrimeslre o valor de R$ 4.650.984,29 (Quatro

milhOcs
, seiscentos e cinquenta mil c novecentos e oitenta e quatro reals e vinte e nove centavos), ficando

como receita anual arrecadada de R$ 11.099.923,77 (onze milhoes, noventa e nove mil, novecentos e vinte e

tres reals c sclenta e sete centavos).

As contas de Receitas de Convenios e Receitas de Contratos e Termos de AdesSio, abaixo

relacionadas foram criadas em janeiro/2014, para atender o Regulamenlo do Piano de Contas e de

padroniza ao dos registros contabcis do SENAR-CENTRAL.

RECEITAS DE CONVENIOS

CONTA 3.1.1.03.01 Realiza<;6cs dc Convenios

Foram registradas nestas contas, receitas oriundas de convenios firmados no terceiro quadrimestre

de 2015 c em anos anteriores, no valor total dc R$ 9! .951,85 (Noventa e urn mil, novecentos e cinqiienta e um

reals e oitenta e cinco centavos).

RECEITAS DE CON TRATOS E TERMOS DE ADESAO

CONTA 3.1.1.05.01. Contratos e Termos de Adesao

As receitas destas contas slo oriundas das realizavSes feitas no terceiro quadrimestre, com

recursos de terceiros, parcerias e do SENAR CENTRAL, no valor total de R$: 1.775.347,44 (Hum milhao,

setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta c sctc reals e quarenta e quatro centavos).

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

CONTA 3.2.1 Operates Financciras

Foram registrados, nestc exercicio, as receitas financeiras dc recursos proprios, rendimentos de

apiica ao financeira dos recursos oriundos dcsla administra9ao, no valor total dc R$: 56.166,91 (cinquenta e

seis mil, cento e sessenta c seis reals e noventa e um centavos).

SENAR



Servigo Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/CE
CNPJ: 04.284.688/0001-30

CEARA

RECEITAS EVENTUAIS

CONTA 3.2.2.01 Receitas Diversas

Foram registraclas nesla conta as restitui96es, doa95cs e receitas diversas recebidas, no valor total

de R$ 104.114,19 (Cento e quatro mil, cento e quatorze reais e dezenove centavos).

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

CONTA 4.1.1. Aplica oes Diretas (Atividadc Mcio) e CONTA 4.1.2. Aplica95es Dirctas

(Atividade Fim)

Os registros foram realizados confonne percentuais estabelecidos para as despesas, ficando para o

3° quadrimestre 10,25% para a atividade mcio e 89,75% para atividade fim e para o exercicio dc 2015

13,79% para a atividade mcio e 86,21% para atividadc fim.

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

CONTA 4.2.1.01.01.004. Deprecia9ao de Bens Movcis c Imovcis

No quadro Dcprecia9§o dos Bens Patrimoniais do pen'odo dc sctembro a dezembro/2015, foi feito

urn resumo das dcprecia9oes realizadas no 3° quadrimestre.

A Deprecia9ao de Bens Moveis e Imovcis csta registrada a deprecia9ao acumulada dos tres

quadrimestres no valor de R$ 132.333,02 (Cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta e tres reais e dois

centavos).

Quanto ao Balan90 Or9amentario, temos os quadros a seguir:

RECURSOS ARRLCAUOS POR FONTE (ORCAMLN8ARIQ)

DESCRI AO DAS CONTAS 30 QUAD
%SOBREO

ARUKADADO

ACUMULADO

NO EXERCICIO

l.CONT. PARA O SENAR fiNSS * fllfi 1
.632-805

,
91 46

,
80% 3

.455.550
,
15

2
.

JUROS DE TITULO DE RENDA 19.779
,
99 35

,
22% 56.166

,
91

3
.

RADI 1
.077J873JB2 25

.
57% 4115.407

.
76

4
. OUTRAS TRANSFERENCIAS INSTiTUICOES PRIVADAS 1

.

775.347
,
44 57

,
83% 3

.

069.906
,
25

5
.

TRANSFERENCIAS DECONVENIOS 91.951
,
85 81

.
72% 112.523

,
23

G
.RESTITUiCOES 37.945M 38.18% 99.395,31

7
.OUTRAS RECEITAS 15.280,07 26.37% 57344

,
16

[TOTAL 4*50.984,29 41 0% 11 99.923,77
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CEARA

COMPARATIVO DAS RECEITAS

RECQTAS OR ADA X REALIZADA 2015 OR£ADO ANUAL ACUMUIADO EXERCICIO %

l.CONTRIBUICOES PARA OSENAR (INSS * ITR) 3
.
44 .500,00 3.488.580

,
15 101,16%

2
.
JUROS DE TITULO DE RENDA 55.000,00 56.166,91 102,12%

3
. CONTRIBUigdES SOBRE O RADI 4

.350.000,00 4.215.407,76 96,91%

4
.0UTRAS TRANSFERENCIAS INSVUigdES PRtVADAS 4

.
550.400,00 3

.
069.906,25 67,02%

5
.
TRANSFERENCIAS DE CONVENiOS 50.000,00 112.523,33 225,05%

6
.RESTITUigdES 135.000,00 99.395,31 73,63%

ZOUTRAS RECEITAS 100.000,00 57.944,16 57,94%

1L099.923,87

COMPORTAWIENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2015

COMPORTAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2015

Receitos Instituclonois 2
.
491.283,96 2

.
671.208,39 2.772.134,87 7

.934.627,22

Receitos de Contrato, Conventos e Parcerias 746.742,50 509.704,63 1.878.849,42 3
.
135.296,55

Doa des 30.000,00 - 50.000,00

TOTAL 3.268,026,46 3
.
180.913,02 4

.
650.984,29 11.099.923,77

COMPARATIVO DAS DESPESAS

DESPESAS ORCADAS X REALIZADAS / QUADRIMESTRAL 2015

DESPESAS OR ADA X REALIZADA 20x5 OR ADO ANUAL
ACUMULADO

EXERCICIO

%

SOBRE O

OR ADO
1 MANUTECAO DESERV. ADMiNlTRATlVOS 310.000,00 312.109,29 100,68%

2. GESTAO A DMINISTRA TIVA 120.000,00 117.865,60 98,22%

2.PESSOAL f ENCARGOS * BENEFIGOS i
.
i5i. 000,00 1

.
122.832,96 37,56%

3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES (PS) 557.500,00 942.818,03 95,48%

4
.0UTRAS DESPESAS CORRENTES (FPR) 9

.
452.235

,
00 7.190.533,75 76,07%

S
.DEPRECfAgAO - 132.333,02 0,

00%

t>.lN>/E5riMEN7C 695.365,00 632.190,60 30,55%

12.718.900,00 10.450.743,25 82,17%
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Segundo orientates constantes na Nota Tecnica n"018/DAF/2()15,
datada de 23/11/2015 do

SENAR Central, a Depreciapao, Amortiza o c os investimentos seriam apresentados na execu ao como

Extraor9amentario, configurando apenas no gi-upo 999 - Informa oes Contabeis Complementares.

Quando foi feita a reformula ao or9amentaria em setembro/2015, passamos a alocar os

investimentos no grupo 999- lnforma96es Contabeis Complementares. Quando da clabora9ao do

Demonstrativo Or9amcntario da Despesa do 3° quadrimestre/2()15, os valores de previsSo dos investimentos

nao foram informados nos grupos 122- Administra9ao Geral e 333- Rmpregabilidade, mas no grupo 999-

lnforma96es Contabeis Complementares, tendo sido aprovado pelos Conselhos Fiscal e Administrativo desta

Regional, assim nao tendo como modificar tSo demonstrativo.

Esta regional, ao prcencher a proposla Or9amentaria do 3° quadrimestre/2015 atendeu as

recomenda95es cmanadas pela Administra9ao, no entanto apenas ha divergencia de aloca9ao de valores,

contudo o oi amento apresentado e demonstrado no Sistema de Execi ito Or9amentaria - SEO, estao com os

valores totais iguais.

NIVEIS DF DISPFNDIO 2015

NIVEI5 DE DISPENDIO 20x5
(lUADRIMLSTRt i»QUADRIMESTRE 3I>QUADRIMESTR£ CONSOLI DADO

DESPESAS
TOIAIS R% PART.% TOTAIS Rt PART.% TOTAIS R% PART. % TOTAIS R% PARTIC%

AHVIDADE MBO 434306
,
01 18

,
7754 4,>8.701

,
91 442.103,21 10 556 1335.111,13 13,79%

Pessoal e Encargos Sociais 363 2S2
.

04 4£?3 741
.
90 331.529.37 1

.
09S.S53.31

Outms Despesas 71 023
.
.
9-

54 96Q.01 110.273.S-i 236.257.S2

ATlVIDADb F1M 1.879.71734 81
,
23% 2399351

,
77

* 85,0054 3
.87036934 r 89

,
75% RJ49.638,70 8fi

,
?l%

Pessoal e Encargos Soaals 479.747.69 040 000
,

15 662 194.55 1 7S1.S42.39

Outras Despesas ; 32 ic* ; 1
.
412.491.46 1 498 090

,
71 3 643 390

,
71

Aplicafdes em Frvvramos Espedais 667.161,11 547.060.11 : /:o ow
.

Si 2 924 i'J-.oO

TOTAL DAS DFPrSAS OPFRAC40NAIS 2J14.02335 iU'0,00% 4:iL2A/2,Hb 100,00'%
r

9£84.7A9£3 100,00%

OUTRAS DFSPFSAS OPFRACJONAIS 30.08231 31.017,68 72.702JB3 133.80232

TOTAL GERM 2
.
344.105.66 4

.
3«5.175.6a; 9

.818.552,65

C0MP0RTAMENT0 DAS RECEITAS E DESPESAS OKgOMLNIARIAS 2015

RECEITAS

OR ADO ANUAL x" QUAD 2" QUAD 3" QUAD

12.718.900.00 3.268.026.-16 3.180.913,02 4
.650.984,29

TOTAL

11.099.923,77

% REAUZADO

87,27%

DESPESAS

x0QUAD QUAD 30 QUAD

12.718.900,00 2.418.355,66 3.346.608,46 4.685.779,13 10.450.743.25

% REAUZADO

82,17%

bUPEKAVIf OKCAMENTARIO E EXTRA ORCAMENTARIO ANUAL

R$

SUPERAVIT ORCAMENTARIO ANUAL

649.180,52

1
.231.371,72

1
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COM PORTAMENTO OAS RECEITAS E DESPESAS POR QUADRJMESTRE 2015

RECEITAS

OR ADO ANUAL a0 QUAD a01 QUAD 30 QUAD TOTAL % KLALIZADO

12.718.900,00 3
.268.026.46 3.180.913.02 4

.650.984,29 J 1.099.923,77 87.27%

DESPESAS

OR<;ADO ANUAL | i" QUAD i 2° QUAD I 3'* QUAD
12.718.900.00 2.418.355.66 3.346.608,46 4.685.779

,13

% REALIZADO

ta4SO&43.2S 82,17%

SUPERAVIT

QUADRIMESTRAL
849.070,80

QUADRIMESTRAL
165.695,44 34.794,ft4

SUPERAVIT ANUAL 049.180
,
52

Fortaleza, 31 de dczcmbro (ie>2015.

Francilme Cavalcante Furtado Rcmi id
Contadora - CRp/CE N" 0148 T
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