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1- Apresentação 
 

O presente relatório de gestão contempla as ações educativas desenvolvidas pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Ceará– SENAR-AR/CE, no ano 
de 2018. Mostrando, no período considerado, os resultados alcançados pela Unidade 
Jurisdicionada (UJ). 
 

Apresenta as finalidades e competências da UJ e procura atender as recomendações 
governamentais contidas nas Decisões Normativas (DN) e Portarias e Instruções Normativas 
(IN) dos órgãos de controle, além de comentar sobre os resultados alcançados relacionados à 
execução das ações previstas no Plano de Trabalho da Regional – PAT. 
 

O Relatório de Gestão 2018 está estruturado de modo a dimensionar todos os programas 
desenvolvidos pela Administração Regional na Formação Profissional Rural(FPR), Assistência 
Técnica e Gerencial - ATeG e Promoção Social (PS) e Educação Formal (Rede e-Tec), escopo 
principal da Instituição que se alicerça nos princípios básicos das políticas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), atendendo gratuitamente seu público alvo.  
 

O SENAR-AR/CE realiza suas atividades, tendo como principal referência as sinalizações 
advindas do processo de modernização da agropecuária, movimentos do mercado de trabalho 
e necessidades das comunidades rurais, no sentido de acompanhar a evolução do setor e, 
assim, a cada ciclo de gestão, promover melhoria dos serviços prestados ao Produtor, 
Trabalhador e seus Familiares. 
 

A cada ano, busca focar suas ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social 
fundamentadas nos pilares da relevância na realização dos eventos, parcerias, qualidade e na 
melhor aplicação dos recursos financeiros, alinhados aos princípios básicos da eficiência, 
eficácia e economicidade.  
 

No exercício de 2018, foram realizados 1.276 eventos, entre treinamentos e programas 
especiais, com 22.824 participantes e um total 42.236 horas/aula ministradas, em parceria 
com 42 Entidades Cooperadas. 
 

Este documento encontra-se dividido em capítulos. No primeiro, apresentamos a visão geral 
da unidade, identificação, finalidade e ambiente de atuação; no segundo, com informações do 
planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional; no terceiro, as 
informações as estruturas de governança; no quarto, conta com o relacionamento com a 
sociedade, canais de acesso e transparência; no quinto, apresenta o desempenho financeiro e 
contábil; no sexto, as áreas especiais da gestão de pessoas com informações sobre essa 
gestão; no sétimo, o relatório traz o detalhamento da conformidade da gestão com as 
demandas dos órgãos de controle e, por fim, os demonstrativos, os quadros, planilhas e 
tabelas complementares. 
 

No exercício de 2018, precisamente no último trimestre, o Rateio-RADIR  declinou, ocorreu a 
migração de várias empresas contribuintes para outros estados e as que se mantiveram, 
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tiveram percas consideráveis na sua produção. Mesmo diante das dificuldades vivenciadas, os 
números foram superados, alcançando os objetivos propostos em cada linha de ação.  
 

É evidente o desempenho do SENAR-AR/CE na capacitação dos trabalhadores rurais, pequenos 
produtores, trabalhando de acordo com a realidade do mercado, do setor agrícola, pela 
própria natureza dos serviços que presta, levando tecnologia, aperfeiçoando a produção e a 
produtividade, incrementando a renda e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida 
no meio rural, a integração e ascensão social das pessoas, a partir dos princípios de 
sustentabilidade, produtividade e cidadania. 
 

Nesses 25 (vinte e cinco) anos de atividades, o SENAR-AR/CE vem cumprindo com muita 
competência e determinação os objetivos sociais a que se propôs quando de sua criação, com 
o foco no homem e na mulher do campo e sua labuta diária para produzir alimentos de boa 
qualidade para toda a nação, sempre com o foco na sustentabilidade ambiental e modernas 
tecnologias, sendo responsável pelo excelente desempenho no PIB brasileiro. 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 
2.1- Identificação da unidade 

Entidade/Unidade Federativa 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-AR/CE 
 

Poder e órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de vinculação: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 04.284.688/0001-30 
Principal atividade: Outras Atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 
 

Código CNAE: 85996-99 

Contatos 
Telefones/fax:85.3535.8000 
Endereço postal: Avenida Eduardo Girão, nº 317– 1º andar, Jardim América – CEP 60.410-442, Fortaleza-CE 
Endereço eletrônico: super@senarce.org.br 
Página na internet: www.senarce.org.br 

 

 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Superintendente Sérgio Oliveira da Silva 073.724.447-05 
Nomeado pela Portaria 
nº01/2018 de 15/02/2018 

 
Conselho Administrativo 
Presidente: 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estadodo Ceará - FAEC 

 

Flávio Viriato de 
Saboya Neto 

013.442.853-68 
02/01/2018 a 31/12/2021 

 

Membro Titular 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Adm. Central-SENAR-AC 

 

Luis Tadeu Prudente 
Santos 

265.831.431-00 
02/01/2018 a 31/12/2021 

 

Membro Suplente 
 

Matheus Ferreira 
Pinto da Silva 

715.637.331-53 
24/07/2018 a 31/12/2021 

 
Membro Titular 
Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares do 
Estado do Ceará - FETRAECE 

Raimundo Martins 
Pereira 

371.990.483-00 
02/01/2018 a 31/12/2021 

 

Membro Suplente 
 

Francisco de Assis 
Teixeira de Sousa 

641.423.703-59 
02/01/2018 a 31/12/2021 

 
Membro Titular 
Produtor Rural João Teixeira Júnior 061.323.163-53 

02/01/2018 a 31/12/2021 
 

Membro Suplente 
 

José Alberto Costa 
Bessa 

187.088.973-87 
21/0.0/2018 a 31/12/2021 

 
Membro Titular 
Organização das Cooperativas Brasileiras - 
OCB 

José Arilo Carneiro 
Pereira 

090.091.243-04 
02/01/2018 a 31/12/2021 
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Membro Suplente 
 

Francisco Alves Queiroz 013.585.453-91 
02.01.18 a 31.12.21 

 
Conselho Fiscal 

 
Membro Titular 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estadodo Ceará - FAEC 

 

Maria do Socorro Correia 
Silva 

261.250.723-04 
02/01/2018  a 31/12/2021 

 

Membro Suplente 
 Luiz Hildemar Colaço 031.897.163-15 

02.01.18 a 31.12.21 
 

Membro Titular 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural Adm. Central-SENAR-AC 

 

João Batista da Silva 417.634.671-04 
02/01/2018 a 31/12/2021 

 

Membro Suplente 
 

Wildson Cabral Santos 017.174.071-88 
17.08.18 a 31.12.21 

 
Membro Titular 
Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares do Estado do Ceará - 
FETRAECE 

 
Luiz Carlos Ribeiro de Lima 

 
854.949.413-53 

 
02/01/2018 a 31/12/2021 

 

    

Membro Suplente 
 

Milena Magalhães Camelo 067.524.683-03 
02.01.18 a 31.12.21 

 
Diretoria    

Diretora Técnica Ana Kelly Cláudio Gonçalves 739.931.909-00 
Nomeada pela Portaria 
nº02/18 de 15/02/2018 
 

Diretora Adm. Financeira 
Francileite Cavalcante 
Furtado Remígio 

469.628.323-20 
Nomeada pela Portaria 
nº04/18 de 15/01/2018 

    

Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável 
Telefone 
e e-mail 

Endereço 

NÃO SE APLICA    
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Organograma funcional 

 
 

    

 

2.2- Finalidade e competências institucionais 
 

Missão Visão de futuro Valores 
   
Realizar a Educação Profissional, 
a Assistência Técnica e Gerencial, 
as atividades de Promoção 
Social, contribuindo para um 
cenário de crescente 
desenvolvimento da produção 
sustentável, da competitividade 
e de avanços sociais no campo. 
 
 
 

Ser referência em educação profissional 
rural na disseminação de metodologias 
comprometidas com a sustentabilidade, 
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 notrabalho. 

Ética 
Sustentabilidade 
Comprometimento 
Responsabilidade Social 
Transparência 
Inovação 
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Normas da UJ  
Norma Endereço para acesso 
LEI Nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991 – 
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. 

www.senarce.org.br 

DECRETO Nº 566, de 10 de junho de 1992. 
Aprova o Regulamento do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural 

www.senarce.org.br 

Regulamento de Licitações e Contratos – 
(Alterações Resolução nº 032/2012 e 
033/2011) 

www.senarce.org.br 

Regimento Interno do SENAR de 21 de 
agosto de 2018 – (Alterações Resolução 
nº006/2018-CA) 

www.senarce.org.br 

  

Outros documentos Endereço para acesso 

Mapa estratégico A UJ não possui mapa estratégico, mas elabora um documento 
similar que subsidia as ações, chamado de Plano Anual de 
Trabalho – PAT. 

Planejamento estratégico Iniciaremos as ações em março/2019 

Organograma www.senarce.org.br 

Macroprocessos finalísticos www.senarce.org.br 

2.3- Ambiente de atuação 
 
O SENAR-AR/CE atua no meio rural promovendo ações de Formação Profissional Rural e atividades 
de Promoção Social voltadas para o “Homem Rural” no estado do Ceará, contribuindo com sua 
profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da 
cidadania, numa perspectiva de crescimento e bem estar social. 
 

Compreende todo o universo dos produtores rurais, sejam eles: pessoas físicas ou jurídicas, 
trabalhadores rurais, familiares de trabalhadores e produtores rurais e setores produtivos do 
agronegócio. A capilaridade do SENAR permite a atuação em todos os municípios do estado do 
Ceará. 
 

Realiza seus cursos gratuitamente, em situações reais de trabalho: nas fazendas e empresas 
agropecuárias. Para isso, a entidade conta com instrutores capacitados para conduzirem os eventos 
de Formação Profissional Rural - FPR e de Promoção Social - PS, de acordo com a metodologia da 
Formação Profissional Rural. A mobilização dos cursos e treinamentos é realizada pelas entidades 
cooperadas ao SENAR-AR/CE. 
 

Em 2018, mesmo frente a um cenário pouco otimista,  o SENAR/AR-CE disponibilizou em seu 
portfólio, um diversificado grupo de iniciativas em Formação Profissional Rural (FPR), Promoção 
Social (PS) e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), voltadas ao atendimento às reais necessidades 
de seu público. No campo das ações de capacitação profissional, foram oferecidos mais de 33 títulos, 
entre cursos e treinamentos, que qualificaram trabalhadores e o produtores rurais em 8 (oito) linhas 
de ação distintas. As linhas de ação são aglutinadas em segmentos, conforme elencado abaixo:  
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- Formação Profissional Rural - FPR: 
 Linha de Ação I: Agricultura;  
 Linha de Ação II: Pecuária;  
 Linha de Ação III: Silvicultura;  
 Linha de Ação IV: Aquicultura;  
 Linha de Ação V: Extrativismo;  
 Linha de Ação VI: Agroindústria;  
 Linha de Ação VII: Atividades de apoio a agrossilvipastoril; e  
 Linha de Ação VIII: Atividades relativas à prestação de serviços. 
 

Foram ofertados ainda outros 14 tipos de atividades que promovem a inserção social no campo. São 
ações voltadas às áreas de alimentação e nutrição, educação, organização comunitária e saúde, onde 
se destacam as iniciativas de incentivo ao incremento da renda e sustentabilidade da família rural, 
atuando com estratégias para enfrentamento e redução dos índices de pobreza e baixa qualidade de 
vida no campo.  
 

- Promoção Social - PS: 
 Área de Atividade I: Alimentação e Nutrição;  
 Área de Atividade II: Organização Comunitária; 
 Área de Atividade III: Educação; 
 Área de Atividade IV: Saúde. 

 

Além das linhas de ação de FPR e PS existem os Programas Especiais, que são outra forma de atuação 
do Senar/AR-CE, mas que atendem do mesmo modo os pilares de Educação Profissional, Assistência 
Técnica e Promoção Social. 
 
 
 

Quadro 1 – Programas Especiais da FPR 
TIPO PROGRAMA DESCRITIVO 

 
 
 

FPR 

 
 
 

Programa Negócio Certo 
Rural 

O Negócio Certo Rural é um curso de planejamento e 
administração de negócios para produtores rurais, por 
meio da apresentação dos conceitos mais relevantes 
do empreendedorismo e as ferramentas relacionadas 
à elaboração de um plano de negócio.  O programa 
contribui para a melhoria da gestão da propriedade 
rural. O treinamento tem uma carga horária de 46 
horas (05 Encontros de 8hs, 01 consultoria de 2hs e 01 
consultoria de 4hs). 

 
 

FPR 

 
 

Programa Mulheres em 
Campo 

O programa tem como objetivo desenvolver na mulher 
rural competências de empreendedorismo e gestão, 
visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade 
rural.  É realizado em cinco encontros de 8h cada, com 
os seguintes conteúdos: Diagnóstico e 
Empreendedorismo; Planejamento; Custos de 
Produção; Indicadores de Viabilidade e 
Comercialização e Desenvolvimento Pessoal. 

 
 

PPR 

 
 

Programa Inclusão Digital 

Programa de Inclusão Digital possui uma carga horária 
de 24 horas e tem como objetivo dar oportunidade 
aos produtores, trabalhadores rurais e seus familiares 
para que os mesmos possam ter conhecimentos 
básicos de informática, permitindo a sua inserção na 
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área da tecnologia da informática, de forma que todos 
aprendam a utilizar o computador, redigir e formatar 
documentos, elaborar planilha, acessar a 
internet/emails, buscando informações que tragam 
melhores resultados na gestão dos seus negócios. 

FPR CNA JOVEM O programa CNA Jovem – Etapa Estadual que tem 
como um dos objetivos preparar os jovens do meio 
rural para impulsionar, ainda mais, o setor 
agropecuário e formar novos líderes para o campo. 

 

Quadro 2 – Programas Especiais da PS 
TIPO PROGRAMA DESCRITIVO 

 
 
 

PS 

 
 
 

Programa AGRINHO 

O Programa Agrinho tem o propósito de estimular o 
desenvolvimento de trabalhos em diversas áreas nas 
escolas participantes, fornecendo material didático e 
capacitação aos professores para trabalharem os 
temas transversais, tais como: Meio Ambiente, Saúde, 
Cidadania, Trabalho e Consumo e Viver Bem no 
Semiárido. 

 
 
 

PS 

 
 

Programa Saúde do 
Homem 

O Programa Saúde do Homem Rural tem como 
objetivo gerar oportunidades de educação para a 
promoção da saúde e prevenção de doenças de 
homens do meio rural, contribuindo assim para a 
melhoria da qualidade de vida, tendo como púbico 
alvo produtores e trabalhadores rurais com idade de 
45 a 80 anos (para realização de exames) que nunca 
tenham feito ou estejam com o exame PSA atrasado. 

PS Programa Saúde da 
Mulher 

O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo 
gerar oportunidades de educação, prevenção e 
diagnóstico do câncer de colo de útero e cuidados com 
as mulheres do meio rural, contribuindo assim para o 
aumento da autoestima e qualidade de vida.  

 
Durante todo o exercício de 2018, a UJ utilizou-se de vários meios de comunicação para divulgar suas 
ações tais como: participação em feiras agropecuárias, divulgação junto aos parceiros e 
principalmente, realizando cursos, por meio das demandas previamente enviadas e analisadas dos 
Sindicatos Rurais, empresas, prefeituras, associações, entre outras entidades. 
 

No ambiente interno o SENAR há um corpo de dirigentes e colaboradores qualificados para a 
consecução dos seus objetivos. O SENAR possui 37 empregados.  
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3- Planejamento organizacional e desempenho 
orçamentário e operacional 
 

Anualmente, é estabelecido um Plano Anual de Trabalho - PAT e Proposta Orçamentária cuja aprovação 
é de competência do Conselho Administrativo.  
 
Esse documento, após lançado no Sistema de Elaboração Orçamentária, é encaminhado à 
Administração Central, que consolida as propostas de todas as Administrações Regionais. 
  
O Plano Anual de Trabalho – PAT é construído a partir das análises dos fatores dos ambientes externo e 
interno. A análise do ambiente externo é feita através do mapeamento das características sociopolíticas 
e econômicas dos municípios das diversas regiões do Estado, por meio do estudo do mercado de 
trabalho, do qual são avaliadas as potenciais demandas dos produtores e trabalhadores rurais. Já no 
ambiente interno, são analisadas sua capacidade operacional e orçamentária, e a partir da 
compatibilização dos fatores dos ambientes externo e interno, elabora-se o PAT.  
 
Na elaboração do PAT, os parceiros identificam projetos de desenvolvimento municipais e regionais que 
demandam ações de Formação Profissional Rural, atividades de Promoção Social e Programas Especiais. 
Essas informações são analisadas pela equipe técnica da Administração Regional e monitoradas durante 
o planejamento e aprovação dos eventos ao longo do ano, atendendo às prioridades da 
profissionalização e aos objetivos pretendidos pelo SENAR-CE. 
 
A execução do planejamento compete à Superintendência, que acompanha o desenvolvimento das 
ações, por meio da atuação das Diretorias, Gestores de Departamentos e Coordenadores de Programas 
e Projetos. 
 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 

O SENAR-AR/CE, visando atender sua missão de “Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica 
e as atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da 
produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo”, busca oferecer melhores e 
maiores oportunidades de ingresso no mercado de trabalho ao nosso público alvo, aumentar o nível da 
renda familiar, o exercício da cidadania e a melhoria de seu desempenho nas ocupações que exercem. 
 
A Entidade conta com três principais vias de ação: a Formação Profissional Rural, a Assistência Técnica e 
a Promoção Social. Ademais, oferece uma série de programas e cursos especiais em sintonia com a 
missão e visão da Instituição em prol do homem do campo. 
 
Neste sentido, considera-se que esses eixos estão diretamente relacionados com as ações finalísticas da 
Entidade e compõem seu escopo estratégico de atuação. 
  

3.1.1 - Formação Profissional Rural  
 

A Formação Profissional Rural - FPR é um processo educativo, não formal, participativo e sistematizado, 
que possibilita ao indivíduo a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício de 
uma ocupação. 
 
Os principais objetivos da FPR são:  
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- Capacitar o profissional para o mercado de trabalho rural, possibilitando-lhe o domínio da tecnologia 
atualizada e o gerenciamento do próprio trabalho, de modo que ele alcance a produtividade buscada e a 
permanência no trabalho/emprego.  
- Contribuir para a realização pessoal e profissional do trabalhador, favorecendo-lhe a melhoria da 
qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania, com ganhos econômicos e sociais.   

Plano Anual de Trabalho de 2018 para a FPR: 
 

Tabela1: PAT 2018 - FPR 
Ações Eventos  Eventos Participantes Carga-Horária 
Treinamentos 745 12.670 24.704 
Programas Especiais 206 2.439 6.300 
Total 951 15.109 31.004 
Fonte: PAT 2018 
 
Tabela2: Indicadores de FPR - 2018 

Indicadores Reformulado 2018 Realizado 2018 Atendimento ao Planejado 
Número de eventos 745 676 90,73% 

Número de participantes 12.670 10.249 80,89% 
Número de horas/aula 24.704 22.508 91,11% 

Número médio de 
participantes/evento 

 
16,06 15,16 

 
94,39% 

Número médio de 
horas/aula/evento 

 
30,29 33,29 

109,8% 

Fonte: Gestão de Atividades do SENAR – GAS 
 

Os 676 eventos realizados ficaram abaixo da meta prevista, alcançando 90,73% das metas estimadas 
para o ano, capacitando 10.249 profissionais rurais, totalizando 22.508 horas/aula e número médio de 
15,16 participantes/evento. 

 

Tabela 3 – Análise do Planejado x Reformulado x Realizado 

Período 
PAT Reformulado Realizado 

Participantes Turmas CH Participantes Turmas CH Participantes Turmas CH 

Anual 
2017 

9.935 600 18.696 13.077 658 19.464 14.139 717 20.932 

Anual 
2018 

9.875 600 18.808 12.670 745 24.704 10.249 676 22.508 

Fonte: Gestão de Atividades do SENAR - GAS. 
 
Tabela 2 demonstrada por meio de gráfico. 
 
Gráfico 1 - Análise do Planejado x Reformulado x Realizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600

9.875 

18.808 

676

10.249 

22.508 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

745 12.670 24.704 

PROGRAMADO

REFORMULADO

REALIZADO



 

17 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAR-AR/CE

No ano de 2018, o número de eventos realizados de FPR ficou abaixo do que foi planejado e 
reformulado. A redução se configura, também, quando comparado o número de participantes e da 
carga horária. Verificamos que esta redução ocorreu, principalmente, no último trimestre, devido a uma 
diminuição significativa das demandas de treinamentos, pois o trabalhador rural está na colheita da 
castanha de caju, impossibilitando o treinando de participar dos cursos, que são 08 horas/dia. 
 

Tabela 4  – Resumo dos Indicadores da FPR – Comparativo 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gestão de Atividades do SENAR – GAS 

Verificamos, na análise dos indicadores referente aos anos de 2017 e 2018, que tivemos uma redução 
no número de eventos, participantes e média de participantes por evento, pois realizamos um número 
menor de ações, porém, em relação às horas/aula e ao número médio de horas/aula, tivemos um 
aumento de 7,52% e 14,04%. Este fato ocorreu, pois em 2018 realizamos um número mínimo de 
oficinas cuja carga horária varia de 04 a 08h, focando nos treinamentos com carga horária de 24 a 40h, 
priorizando a profissionalização do produtor rural. 

 

Os treinamentos da Formação Profissional Rural são agrupados em 08 linhas de ação: 
 Agricultura; 
 Pecuária; 
 Silvicultura; 
 Aquicultura; 
 Extrativismo; 
 Agroindústria; 
 Atividades de Apoio Agrossilvipastoril; 
 Atividades relacionadas à Prestação de Serviços. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL 

Indicadores Realizado  2017 Realizado  2018 
Comparativo 
(%) 

Número de eventos 717 676 -5.71% 
Número de participantes 14.139 10.249 -27,51% 
Número de horas/aula 20.932 22.508 7,52% 
Número médio de 
participantes/evento 19,71 15,16 -23,08% 
Número médio de horas/aula/evento 29,19 33,29 14,04% 
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Em 2018, os treinamentos foram demandados e executados em 04 linhas de ação: agricultura, pecuária, 
aquicultura e atividades agrossilvipastoril, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
 
Tabela 5 – Linhas de Ações da FPR   

Linhas de Ações da FPR 
Participantes Turmas Carga Horária 

Nº % Média Nº % Nº Média 
Pecuária 6.024 58,80% 15,85 388 57% 11.800 30,41 

Agricultura 2.188 21,30% 15,52 138 20,60% 4.232 30,66 

Aqüicultura 217 2,10% 16,69 13 2% 376 28,92 

Atividade de Apoio Agrossilvipastoril 1.820 17,80% 13,24 137 20,40% 6.100 44,52 

Total:  10.249 100% - 676 100% 22.508 - 

 
 
3.1.2 -Promoção Social 
 
As atividades da Promoção Social - PS são direcionadas aos produtores e trabalhadores rurais e suas 
famílias, visando o desenvolvimento de suas aptidões pessoais e sociais.  
 
Com enfoque educativo, a Promoção Social tem caráter preventivo e, sempre que possível, contribui 
com ganhos econômicos para a família. É complementar às ações de Formação Profissional Rural e 
valoriza o exercício da cidadania e a preservação do meio ambiente.  
 
De acordo com a Série Metodológica, suas atividades contemplam as áreas de Saúde, Alimentação e 
Nutrição, Artesanato, Organização Comunitária, Educação e Apoio às Comunidades Rurais que são 
trabalhadas na forma de cursos e programas especiais. 
 
Plano Anual de Trabalho de 2018 para a PS: 
 
Tabela 6: PAT 2018 - PS 
Ações Eventos  Eventos Participantes Carga-Horária 
Treinamentos 315 4.725 10.228 
Programas Especiais 70 7.398 381 
Total 385 12.123 10.609 
Fonte: PAT 2018 

 
Tabela 7: Indicadores de PS - 2018 
Indicadores Reformulado 2018 Realizado 2018 Atendimento ao Reformulado 
Número de eventos 315 375 119.04% 
Número de participantes 4.725 6.422 135,91% 
Número de horas/aula 10.228 12.132 118,61% 
Número médio de 
participantes/evento 

 
17 

17,13 
100,76% 

Número médio de 
horas/aula/evento 

 
32,35 

32,35 
100% 

 
Os 375 eventos realizados suplantaram em 19,04% as metas previstas para o ano, capacitando 6.422 
profissionais rurais, totalizando 12.132 horas/aula e número médio de 17,13 participantes/evento. 

 
Tabela 8 - Análise do Planejado x Reformulado x Realizado em 02 exercícios 
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Período 
PAT  

CH 
Reformulado Realizado 

Participantes Turmas Participantes Turmas CH Participantes Turmas CH 

Anual 2017 3.870 258 8.536 4.634 282 9.292 5.977 354 11.264 

Anual 2018 3.870 258 8.360 4.725 315 10.228 6.422 375 12.132 

Fonte: Gestão de Atividades do SENAR - GAS. 
 

A seguir, tabela 8, demonstrada por meio de gráfico: 
 

Gráfico 2 - Análise do Planejado x Reformulado x Realizado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No ano de 2018, o número de eventos realizados de PS ultrapassou significativamente as metas do 
planejado e do reformulado. O aumento se configura também quando comparado ao número de 
participantes e à carga horária. Verificamos com este aumento significativo das ações, que a Regional 
terá que monitorar as ações de PS com mais eficácia, para não ultrapassarmos as metas planejadas para 
2019. 

 
Tabela 9 - Resumo dos Indicadores da PS – Comparativo 2017/2018 

 
Verificamos na análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018, tivemos um aumento em 
todos os itens, porém, no que se refere o número de eventos, participantes e horas/aula o aumento foi 
bastante significativo, com percentuais de 5,93%, 7,44% e 7,70%. 

 
Os treinamentos da Promoção Social são agrupados em 04 linhas de ação: 
 

PROMOÇÃO SOCIAL  
Indicadores Realizado 2017 Realizado2018 Comparativo (%) 

Número de eventos 354 375 5,93% 

Número de participantes 5.977 6.422 7,44% 

Número de horas/aula 11.264 12.132 7,70% 

Número médio de participantes/evento 16,88 17,13 1,48% 

Número médio de horas/aula/evento 31,82 32,35 1.66% 
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 Alimentação; 
 Saúde; 
 Organização Comunitária; 
 Educaçao. 

 

Em 2018, os treinamentos foram demandados e executados em 04 linhas de ação: alimentação e 
nutrição, saúde, organização comunitária e educação, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
 

Tabela 10– Áreas de atividades de PS 

Áreas de Atividades 

Participantes   Turmas Carga Horária 

Nº % Média Nº % Nº Média 

Alimentação e Nutrição 5.947 92,6% 17,24 345 92% 11.392 33,02 

Organização 
Comunitária 

366 5,7% 15,91 23 6% 608 26,43 

Saúde 96 1,5% 16 6 1,6% 128 21,33 

Educação 13 0,2% 13 1 0,3% 4 4 

Total:  6.422 100%   375 100% 12.132   
Fonte: Gestão de Atividades do SENAR - GAS. 

 

A partir dos dados, constatamos que a linha de ação mais demanda é a Alimentação e Nutrição, que 
tem como um dos objetivos o aproveitamento dos alimentos, evitando o desperdício e possíveis 
ganhos econômicos com a fabricação de produtos, com 92,6% dos cursos programados para o ano. 
 

3.1.3- Assistência Técnica e Gerencial –AteG 
 

A Assistência Técnica do SENAR tem uma metodologia inédita com foco em adequação tecnológica, 
capacitação, gestão e meritocracia. A ATeG está fundamentada em cinco etapas, que envolvem todo o 
processo a ser aplicado no desenvolvimento da propriedade rural atendida: diagnóstico, planejamento, 
adequação tecnológica, formação profissional do produtor e análise de resultados, de forma a 
possibilitar a disseminação de tecnologias associadas à consultoria gerencial. A ATeG do SENAR atende 
todas as cadeias produtivas do Estado. 

 
Plano Anual de Trabalho de 2018 para a AteG: 
 

Tabela 11: PAT 2018 - AteG 
 

Propriedades Técnicos de Campo Supervisores Horas 
455 22 2 14.688 

 

Tabela 12: Indicadores de AteG - 2018 
 

Indicadores Reformulado 2018 Realizado 2018 Atendimento ao Reformulado 
Propriedades 455 522 114.72% 
Técnicos de Campo 22 22 100% 
Supervisores 2 3 101% 
Horas 14.688 14.688 100% 
 

Descrição geral  
 

Em 2018, o SENAR-AR/CE, por meio da linha de ação da Assistência Técnica e Gerencial – ATeG, 
executou as ações do Programa Sertão Empreendedor, uma parceria com o SEBRAE/CE, conforme 
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convênio de cooperação técnica e financeira nº. 006/2018. O Programa Sertão Empreendedor teve 
como objetivo promover a competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais 
através do fomento à inovação, ao empreendedorismo e a difusão das tecnologias sociais, de 
produção, de gestão e das boas práticas de convivência com o semiárido no estado do Ceará. 
 

Responsável Eduardo Queiroz de Miranda  

 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018. 
 

Em 2018, foram atendidas 522 propriedades rurais, realizadas 11.048 horas de consultorias pelos 
técnicos de campo e 3.640 horas de consultorias pelos consultores/supervisores, ampliando a equipe 
para 3 supervisores. Ainda, para atender a qualificação tecnológica, foram realizados 98 treinamentos 
para empreendedores rurais, capacitando 2.400 participantes, entre produtores e colaboradores. 
Quando comparado com o previsto, percebe-se que houve um acréscimo de 30,50% no número de 
propriedades rurais atendidas e de 37,50% e 5% para o número de treinamentos de Formação 
Profissional Rural e de Promoção Social, respectivamente. O resultado obtido deve-se às parcerias com 
os Sindicatos Rurais e à realização do credenciamento de empresas jurídicas e seus profissionais para a 
execução das ações da ATeG, capacitando os profissionais técnicos de campo na metodologia da 
Assistência Técnica e Gerencial - ATeG SENAR para a execução das ações do aludido Programa.   
 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Como relatado acima, percebe-se, por meio do gráfico a seguir, o significativo avanço das quantidades 
de propriedades atendidas na ATeG/Programa Sertão Empreendedor, bem como os demais indicadores 
citados no gráfico, com exceção para os técnicos de campo que houve um decréscimo de 4,35% do 
previsto, não comprometendo sobremaneira a realização das ações da ATeG: 
 

 
 

Gráfico 03 
Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Na tabela abaixo, constata-se que as ações foram realizadas superando o previsto no exercício de 2018 
e, quando comparada com o exercício anterior, com exceção para a quantidade de técnicos de campo, 
reduzindo em 4,34% o número de técnicos de campo previsto, o que não comprometeu a realização das 
ações do supracitado programa, prorrogando a data de execução do convênio de 07 para o dia 14 de 
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dezembro do ano em curso. Os demais indicadores foram superados com facilidade, demonstrando, 
provavelmente, a ausência da assistência técnica no campo pelos órgãos governamentais: 
 

 
Tabela 13 : comparativa dos indicadores do Programa ATeG SENAR em três exercícios: 

 

 
 
 
 

iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

Da quantidade de propriedades atendidas previstas para 2018, foram superadas em 30,50% do 
programado, apesar do número de técnicos de campo apresentar uma redução de 4,34%, quando 
comparado com o previsto, não prejudicando a realização das ações da ATeG/ Programa Sertão 
Empreendedor, sendo compensado pelo número de supervisores que foi acrescido em 50,00%. 
Ademais, a quantidade de treinamentos foi superada em 28,94%, atingindo o objetivo de qualificar o 
proprietário rural e seus colaboradores. 

 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 
Mesmo tendo superadas em quase totalidade as metas previstas, requerem que sejam traçadas 
estratégias para o alcance das ações da linha de ação Assistência Técnica e Gerencial - ATeG, tais como a 
melhoria da logística para as visitas nas propriedades, buscando a seleção de produtores num raio de 
distância que favoreça o deslocamento dos técnicos de campo e dos supervisores, favorecendo, 
também, a participação do produtor e dos colaboradores nos eventos programados, reduzindo, 
significativamente,  as quantidades de eventos de capacitação. Com a ampliação das metas da 

Assistência Técnica e Gerencial programadas para 2019, ressalta-se a parceria com os sindicatos rurais, 
e, como premissa, almeja uma maior divulgação do programa nos municípios que venham a fazer a 
adesão, e a ampliação das parcerias com as empresas de insumos agropecuários e as agroindústrias, 
visando à melhoria do preço na aquisição dos insumos e na venda dos produtos agropecuários, 
aumentando a renda dos produtores e de seus colaboradores. 
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3.1.4 - Rede e-Tec SENAR  
 
Descrição geral  
A Rede e-Tec Brasil é um programa do Ministério da Educação – MEC, instituído pelo Decreto nº 
7.589, de 2011. Esta ação faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
PRONATEC, cuja principal finalidade é promover, de maneira democrática, o acesso à Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT), beneficiando-se das possibilidades de alcance e estratégias 
metodológicas da Educação a Distância (EaD). 

As primeiras ofertas de formação técnica de nível médio, Na Regional Ceará o programa teve início 
no segundo semestre de 2015, com a abertura de dois pólos de apoio presencial: nos municípios de 
Fortaleza e Cascavel e no primeiro semestre de 2017, houve  a abertura dos dois últimos pólos, nos 
municípios de Quixadá e Quixeramobim. 

Responsável Karilena Montenegro / Carolina Machado 
 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
  
No ano de 2018, houve apenas um processo seletivo. Este aconteceu no semestre letivo 2018.1 e  o 
preenchimento das vagas atendeu prioritariamente aos requisitos estabelecidos pelo órgão demandante, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em conformidade com as normas de 
execução previstas na Portaria MEC 817 de 13/08/2015 do Bolsa-Formação: agentes de assistência 
técnica e extensão rural, participantes do Programa Rural Sustentável; Agricultores familiares e médios 
produtores rurais; Técnicos de assistência técnica e extensão rural que possuam vínculo empregatício 
com empresas de planejamento agropecuário, com empresas de assistência técnica e extensão rural 
(públicas ou privadas), com instituições oficiais de assistência técnica e extensão rural, com unidade de 
assistência técnica de empresas do complexo agroindustrial ou com cooperativas de produção 
agropecuária. As vagas não ocupadas pelo público prioritário relacionado anteriormente, foram 
preenchidas pelo público em geral, desde que o mesmo tivesse completado o Ensino Médio, o que foi um 
avanço, pois os alunos com aptidão para o curso são selecionados prioritariamente, diminuindo, assim, a 
taxa de desistência, cancelamentos, trancamento e até de reprovações durante o curso. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macro processos em relação aos resultados obtidos. 
  
Muito embora o SENAR tenha vários anos de experiência quanto ao processo de ensino e aprendizagem, 
o nosso público principal: produtores e trabalhadores rurais ainda não estão totalmente adaptados a 
esta metodologia de ensino: semipresencial para formação de técnicos de nível médio. Os números 
demonstram que este processo vem melhorando semestre após semestre, fato comprovado por meio 
da redução no número de desistências/cancelamentos e até reprovações. Vale salientar que a partir 
deste ano, organizamos a  primeira Reunião de Tutores Rede e-Tec SENAR/AR-CE, quando foi possível 
compartilhar o conhecimento e aprendizado entre tutores da mesma área e estreitar o relacionamento 
entre a Coordenação e os tutores presenciais, principalmente com aqueles que residem no interior do 
Estado. Após a conclusão das primeiras turmas, em 2017.1 e 2017.2, oriundas dos polos de Cascavel e 
Fortaleza, aumentou a  divulgação sobre a existência do curso e principalmente sobre a qualidade do 
material produzido, das vídeoaulas, dos tutores presenciais, fato constatado por meio do aumento da 
procura de vagas. 
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Gráfico 04: de indicadores de resultados 
 

 
 

Tabela 14: Ccomparativo de indicadores em três exercícios 
 

Nº DE ALUNOS 
MATRICULADOS  

2017 2018 2019 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Polo Fortalez 148 118 100 82 70 

Polo Cascavel 150 121 91 69 58 

Polo Quixadá 71 60 104 88 68 

Polo 

Quixeramobim 
66 40 73 59 61 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
 

iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

A não realização do processo seletivo no semestre de 2018.2 contribuiu decisivamente para não 
atingirmos o número final de alunos esperado ao fim do ano.  A mudança no processo seletivo, 
priorizando o público da área rural: produtores, trabalhadores e técnicos, reduziu significativamente o 
número de desistências e cancelamentos, mesmo muitas dessas vagas terem sido preenchidas pelo 
público em geral.  

 

iii.b-Ações para melhoria de desempenho 
 

Realização do processo seletivo regular, duas vezes ao ano, realização de reuniões de nivelamento entre 
as coordenações dos polos e tutores presenciais. 
 

3.1.5 -  Programa Inclusão Digital Rural 
 

Descrição geral  
O Programa de Inclusão Digital Rural, ofertado pelo SENAR-AR/CE, em parceria com os Sindicatos 
Rurais, objetivando inserir os produtores, trabalhadores rurais e seus familiares na era da 
tecnologia digital, através dos conhecimentos básicos em informática. Com uma carga horária de 
24 horas, os treinandos aprendem a utilizar o computador, a redigir e formatar documentos, a 
elaborar planilha, a acessar a internet/e-mails, promovendo o crescimento do setor e 
desenvolvimento contínuo dos produtores rurais por meio da Internet. 
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Responsável Geovana Costa 

 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

Em 2018, foram realizadas 122 turmas, totalizando 851 produtores/trabalhadores rurais e carga horária 
total de 2.928. A capacitação ocorreu tanto nas Sedes dos Sindicatos, como nas zonas rurais, através de 
parcerias entre Sindicatos e Escolas Municipais/Associações. Em 2017, foram 84 turmas, perfazendo um 
total de 612 participantes e 2.016 horas/aula. Comparado 2018 ao exercício anterior, percebe-se que 
houve um acréscimo de 39% de pessoas capacitadas, resultado obtido, graças à ampliação do Programa 
no meio rural, que tornou acessível ao público desejado.   
 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Gráfico 05 de indicadores de resultado 
 

Programa Inclusão Digital Rural 
 

 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Tabela 15: Comparativo de indicadores em três exercícios 
 

 
 
iii. Conclusão 
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

Das ações previstas em 2018, foram realizadas 83% do programado. O referido percentual tem grande 
representatividade, quando se leva em questão as particularidades de cada município na execução do 
Programa. Percebe-se que alguns instrutores, em busca do público desejado, levam mais dias para a 

formação da turma, pois precisam se deslocar até as zonas rurais, que nem sempre são próximas a Sede 
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do Sindicato. Isso contribui para que o treinamento, muitas vezes, não seja realizado na data ou mês 
planejado. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

Sendo a distância um dos fatores determinantes para a evasão, com a ampliação das capacitações em 
escolas e/ou comunidades rurais, os alunos tiveram maiores oportunidades de adquirir conhecimento, 
graças à acessibilidade. Para as metas planejadas em 2019, é importante maior divulgação do Programa 
nos municípios que fizeram adesão, assim como aumentar parcerias com escolas e associações 
localizadas na zona rural, para a realização dos treinamentos.  
 

3.1.6–Programa Negócio Certo Rural 
 
Descrição geral  
O Negócio Certo Rural é um curso de planejamento e administração de negócios para produtores 
rurais, por meio da apresentação dos conceitos mais relevantes do empreendedorismo e as 
ferramentas relacionadas à elaboração de um plano de negócio. O programa contribui para a 
melhoria da gestão da propriedade rural.  
O treinamento tem uma carga horária de 46 horas (05 Encontros de 8hs, 01 consultoria de 2hs e 01 
consultoria de 4hs). 
Responsável Eduardo Barroso 
 
ii. Análise 
 

ii.a-Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

Durante o ano de 2018, foram realizadas 30 turmas, totalizando 450 produtores capacitados, em 26 
municípios do estado do Ceará ( Cruz, Sobral, Forquilha, Beberibe, Fortim, Cascavel, Milagres, Mauriti, 
Cedro, Jucás, Acopiara, Morada Nova, Palhano, Arneiroz, Parambu, Madalena, Itatira, Aracoiaba, 
Capistrano, Aratuba, Paraipaba, Miarima, Canindé, Paramoti e Caucaia). 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macro processos em relação aos resultados obtidos. 
 

- Contribuir para a melhoria da gestão das atividades praticadas nas propriedades rurais; 
- Promover a mudança de comportamento e de atitude dos produtores rurais; 
- Incentivar os jovens a identificarem ideias de negócio na propriedade familiar; 
- Contribuir para a geração de renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores e seus 
Familiares. 
 
Gráfico 06 de indicadores de resultados 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAR-AR/CE

 
 
 

Tabela 16: comparativo de indicadores em três exercícios 
 

Indicadores 2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 
Participantes 450 450 450 450 - 

Turmas 30 30 30 30 - 

Custos 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 - 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
 
iii. Conclusão 
 

iii.a- Avaliação do resultado 
 

Analisando os indicadores, o programa cumpriu a meta em 100%, em uma área de abrangência dos dez 
Territórios do estado do Ceará. Verificou-se que a parceria SENAR-AR/CE, SEBRAE/CE, Sindicatos e 
Prefeituras Municipais tornou-se um elo que justifica a consolidação dos resultados. O compromisso dos 
instrutores com o programa foi fundamental, evitando a evasão dos participantes no curso.   

 

iii.b-Ações para melhoria de desempenho 
 

- Capacitar novos instrutores na metodologia do NCR; 
- Celebrar o Termo de Contrato de Prestação de Serviço com o SEBRAE em tempo hábil para não 
comprometer a programação; 
- Intensificar o acompanhamento dos treinamentos “in loco”. 
 
3.1.7–Programa Mulheres em Campo 
 
Descrição geral  
O programa tem como objetivo desenvolver na mulher rural competências de empreendedorismo e 
gestão, visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade rural.  É realizado em cinco encontros, 
com 8h cada, com os seguintes conteúdos: Diagnóstico e Empreendedorismo; Planejamento; Custos 
de Produção; Indicadores de Viabilidade e Comercialização e Desenvolvimento Pessoal. 
 

Responsável Ana Kelly Claudio Gonçalves 
 

ii. Análise 
 

ii.a-Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 
Em 2018 ocorreram 04 turmas nos municípios de Banabuiu, Beberibe, Mombaça, Tejuçuoca, 
capacitando 66 mulheres, com carga horária total de 120h. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macro processos em relação aos resultados obtidos. 
 
- Contribuir para a melhoria da gestão das atividades praticadas nas propriedades rurais; 
- Valorizar o patrimônio através do diagnóstico da propriedade rural, preenchendo todas as informações 
necessárias; 
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- Conhecer o conceito de empreendedorismo, destacando as características empreendedoras. 
 
 

Gráfico 07 de indicadores de resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 17: comparativa de indicadores em três exercícios 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

Analisando os indicadores, o programa cumpriu a meta em 80% em relação ao número de turmas 
planejadas. Esta redução também se configurou no número de participantes e carga horária. Tal fato 
ocorreu devido à desistência de um município e não houve tempo hábil para substituí-lo, pois não 
concluiríamos a turma no ano de 2018. 

iii.b-Ações para melhoria de desempenho 
 
- Compreender os custos de produção e os investimentos; 
- Assimilar a importância de indicadores de viabilidade de um negócio, através de cálculo e dos 
resultados; 
- Conhecer os processos de comercialização, elencando seus elementos e principais canais de 
vendas utilizados; 
- Destacar a importância do atendimento ao cliente. 
 

3.1.8 - Programa Saúde da Mulher 
 
Descrição geral  
O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo gerar oportunidades de educação, prevenção e 

Indicadores 2017 2018 2019 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Participantes 45 45 80 66 80 

Turmas 03 3 05 04 05 

Custos 12.000,00 10.93,80 16.000,00 12.765,000 16.000,00 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
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diagnóstico do câncer de colo de útero e cuidados com as mulheres do meio rural, contribuindo, 
assim, para o aumento da autoestima e qualidade de vida.  
 

Responsável Ana Kelly Claudio Gonçalves 

 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 
principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

Dez Distritos rurais dos municípios de Miraíma, Morrinhos, Viçosa do Ceará, Trairi, Santa Quitéria, 
Pacujá, Pedra Branca, Cedro Marco e Jaguaribe receberam as ações do Programa Saúde da Mulher no 
ano de 2018. Ao todo, mais de mil mulheres, em diversas faixas etárias e fases reprodutivas, tiveram a 
oportunidade de realizar exames de papanicolau (tradicional exame ginecológico de prevenção ao 
tumor no colo do útero), assistirem às palestras sobre prevenção e saúde da mulher, DST, questão de 

gênero, entre outros assuntos, realizarem vacinação, testes rápidos, emitirem seus RG´s e cartão do SUS 
e participarem da sala da beleza e autoestima, onde tiveram a oportunidade de cortar o cabelo, realizar 
manicure e receber kits de saúde e beleza. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Mais da metade das mulheres brasileiras (52%) não realizam o exame de papanicolau, segundo uma 
pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica/SBOC. Por outro lado, 86% dos brasileiros já 
ouviram falar do câncer do colo do útero, ou seja, é um contra-senso. Segundo o Instituto Nacional de 
Câncer/INCA, é o terceiro tumor que mais atinge a população feminina no Brasil, é, ainda, a quarta 
causa de morte por câncer de mulheres no país. Na área rural esta realidade não é diferente, muito 
embora as mulheres sejam mais conscientes sobre a importância da prevenção para a sua saúde e 
também tem mais acesso aos exames de papanicolau, pois estes podem ser realizados pelas 

enfermeiras lotadas nas Unidades Básicas da Saúde da Família. 
 

Gráfico 08 de indicadores de resultado 
 

 
 
 

Tabela 18:  comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2017 2018 2019 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Mulheres 
atendidas  

1.500 1.325 1.500 1.061 1.500 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
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iii. Conclusão 
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

Os cuidados com a saúde ao longo da vida e a prevenção são as melhores formas de obter uma vida 
longa e saudável. As mulheres apresentam peculiaridades relacionadas a vários âmbitos da saúde e 
atravessam períodos diferentes ao longo da vida, o que exige a necessidade e o hábito de realizar 
avaliações preventivas periódicas. Felizmente, a informação está mais acessível a todos, levando a um 
cuidado com a saúde e a autoestima, principalmente com as gerações mais novas.  
 
O maior acesso das mulheres aos exames de papanicolau e às consultas ginecológicas, que podem ser 
realizados por profissionais enfermeiros nas Unidades Básicas de saúde, levam a menor participação das 
mulheres nestes eventos, que muitas vezes têm realizado o seu exame poucos meses antes da 
realização do evento, querendo participar devido ao corte de cabelo, manicure, o recebimento do kit e a 
participação nas palestras sobre saúde e prevenção. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

Demonstrado por meio do número de mulheres atendidas e da constatação “in loco” em cada evento 
do Programa Saúde da Mulher, que as mulheres têm mais acesso aos exames de papanicolau, fazendo-
se necessário a redução das metas de atendimento por evento. 
 

3.1.9 - Programa Saúde do Homem 
 
Descrição geral  
O Programa Saúde do Homem Rural tem como objetivo gerar oportunidades de educação para a 
promoção da saúde e prevenção de doenças de homens do meio rural, contribuindo, assim, para a 
melhoria da qualidade de vida, tendo como púbico-alvo produtores e trabalhadores rurais com idade 
de 45 a 80 anos (para realização de exames) que nunca tenham feito ou estejam com o exame PSA 
atrasado, há pelo menos dois anos. 
 

Responsável Ana Kelly Claudio Gonçalves  

 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

No ano de 2018, foram realizados dez eventos do Programa Saúde do Homem em Distritos rurais 
distribuídos nos seguintes municípios do Estado: Miraíma, Morrinhos, Viçosa do Ceará, Trairi, Santa 
Quitéria, Pacujá, Pedra Branca, Cedro, Marco e Jaguaribe, totalizando 1.141 homens atendidos com os 
exames de PSA e 86% deste público tiveram a oportunidade de realizar consultas com médicos 
urologistas e os exames de toque retal. Além das ações de saúde, durante o evento, os participantes 
tiveram  a oportunidade de assistir a palestras educativas, quando profissionais  pertencentes à área da 
Atenção Básica de Saúde do próprio Município apresentaram palestras sobre noções de higiene, saúde e 
prevenção de doenças, principalmente o câncer de pênis e próstata. Realizaram testes de glicemia, 
testes rápidos de hepatite, HIV, sífilis, aferiram a pressão arterial, o Índice de Massa Corporal (IMC), 
realizaram vacinação, emissão de RG, além de participarem do Circuito Beleza, quando cortaram  
cabelo, realizaram manicure e, ao final, receberam um kit de higiene.   
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Os homens são conhecidos por não cuidarem tanto da saúde, realizando menos consultas médicas e 
exames preventivos. Estudos comprovam que homens vivem em média 7 anos menos do que as 
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mulheres e um diagnóstico precoce poderia facilitar o tratamento de diversas doenças e aumentar as 
chances de cura para diversos problemas, principalmente o câncer de próstata. Felizmente, na 
realização desses eventos, constatamos que o preconceito está caindo em desuso, embora sejam 
homens de idade mais avançada e, principalmente do meio rural, cujas informações não chegam com a 
mesma velocidade do meio urbano. Esta informação é comprovada com o crescimento da participação 
destes homens, produtores e trabalhadores rurais, nas palestras educativas e com número de exames e 
atendimentos clínicos realizados. 
 

Gráfico 09 de indicadores de resultado 
 

 
 

Tabela 19: comparativa de indicadores em três exercícios 
Análise dos 
indicadores 

2017 2018 2019 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Homens 
atendidos   

1.000 1.195 1.000 1.141 1.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
 

iii. Conclusão 
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que apenas 32% dos homens na 
faixa etária dos 40 aos 70 anos fizeram o exame de toque retal (para avaliação da próstata), apesar de 
76% deles saberem que o exame é usado para detectar o câncer de próstata em estágios iniciais, 
quando o tumor é curável. Na zona rural, embora a informação chegue, a oportunidade é escassa e, por 
esse motivo, constatamos o crescimento no número de exames de PSA realizados, ultrapassando, assim, 
a meta planejada. Muitos desses homens atendidos, a maioria com mais de 60 anos, realizaram pela 
primeira vez o exame de PSA, tiveram consulta com o médico urologista e realizaram o exame de toque 
retal, comprovando que este evento, muitas vezes,  é uma oportunidade única para levarmos 
informação e cuidados com a saúde para distritos rurais distantes e com pouco acesso a estes 
benefícios. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

A reduzida presença dos usuários do sexo masculino nos serviços de atenção básica à saúde e os 
indicadores epidemiológicos alarmantes tornam evidente a necessidade de atenção adequada à saúde 
dos homens e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui um caminho possível para se avançar 
nesse cenário. 
 

A realidade está modificando, a informação chega hoje a todos os  locais, mesmo às zonas rurais mais 
longíquas. Homens munidos de informação e consciência ultrapassam a barreira do preconceito em prol 
da saúde e os números desse programa comprovam isto. As metas foram nos dois anos superadas  e há 
a necessidade de aumentarmos a meta planejada, na certeza que todo o planejamento será cumprido. 
 

3.1.10–Programa AGRINHO 
 

Descrição geral  
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O Programa Agrinho tem o propósito de estimular o desenvolvimento de trabalhos em diversas áreas 
nas escolas participantes, fornecendo material didático e capacitação aos professores para 
trabalharem os temas transversais, tais como: Meio Ambiente, Saúde, Cidadania, Trabalho e Consumo 
e Viver Bem no Semiárido. Indiscutivelmente, é o maior programa educativo e de reconhecido alcance 
social, voltado para a educação das crianças e dos jovens rurais. 

 

Responsável Germana Moreira 

ii. Análise 
 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 
O programa atuou em 48(quarente e oito) municípios, contemplando 1.771 entidades escolares, com 
um corpo docente de 9.652 professores, cujos benefícios estendem-se a 196.987 alunos integrantes das 
escolas rurais cearenses.  
 
Na programação de 2018, foram capacitados 2.377 (dois mil, trezentos e setenta e sete) participantes, 
envolvendo os professores, coordenadores pedagógicos e diretores das escolas rurais de ensino 
fundamental, em 66 (sessenta e seis) treinamentos, perfazendo uma carga horária total de 380 
(trezentos e oitenta) horas/aula. Foram entregues 11.000 (onze mil) cartilhas do 2º ao 5º ano, 10.000 
(dez mil) cartilhas do 6º ao 9º ano e 800 (oitocentas) guias de atividades, referentes ao tema “Agrinho 
sai em defesa da Cidadania”. 
 
Dando continuidade às ações do programa, o SENAR-AR/CE recebeu nos dias 03 e 04 de outubro de 
2018, no auditório do sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, o material destinado aos concursos do Programa 
Agrinho 2018, oriundos dos 48 municípios participantes.  Foram enviados 394 desenhos, 1.019 
redações, 348 experiências pedagógicas e 35 relatórios do município agrinho. 
 
O Agrinho 2018 concluiu suas atividades com a outorga dos prêmios aos vencedores do concurso do 
tema “Agrinho sai em defesa da Cidadania” no dia 23 de novembro de 2018, no Centro de Negócios do 
SEBRAE, com a presença das comitivas dos 48 municípios participantes, incluindo Prefeitos, Secretários 
de Educação, parceiros e autoridades estaduais e municipais, com um público estimado de 600 pessoas. 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 
Proporcionar mudanças de hábitos e de atitudes quanto à preservação ambiental, saúde, educação e 
cidadania, mediante uma ação conjunta escola/comunidade rural, visando formar cidadãos 
empenhados na defesa da sociedade e do meio ambiente, contribuindo para a formação profissional do 
trabalhador e do produtor rural do futuro, promovendo maior integração 
escola/professor/aluno/comunidade rural. 

 
 

Tabela 20: comparativa de indicadores em três exercícios 
 

Indicadores 2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 
Participantes 196.987 196.987 196.987 196.987 198.000 

Turmas 46 46 48 48 48 

Escolas 1.171 1.171 1.171 1.171 1.200 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  
Desconforme 
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iii. Conclusão 
 

iii.a- Avaliação do resultado 
 

O programa atuou em 48(quarente e oito) municípios, contemplando 1.771 entidades escolares, com 
um corpo docente de 9.652 professores, cujos benefícios estendem-se a 196.987 alunos integrantes das 
escolas rurais cearenses.  

 
iii.b-Ações para melhoria de desempenho 
 

Promover maior integração escola/professor/aluno/comunidade; 

3.1.11-PROJETO PRÓ-LEITE  
 

Descrição geral  
O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, assinado em abril deste ano, entre o SEBRAE-CE, 
APROLECE e SENAR-AR/CE, intitulado Projeto PRÓ-LEITE, tem por objetivo geral promover a melhoria 
das propriedades rurais através da inovação tecnológica, da gestão integrada e da profissionalização 
da gestão, com o intuito de fortalecer o espírito dos participantes e maximizar o resultado das 
propriedades assistidas pelo projeto atraindo, assim, novos produtores de leite para os projetos.  
Responsável Carolina Barroso Machado 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

No ano de 2018, foram realizadas três palestras, intituladas: “ Melhorando a eficiência da ordenha”, “ 
Programa de Controle de Mastite e Redução de CCS” e “Mão de obra: verdade e mitos”  e três Dias 
Campo, com os seguintes temas: “ BRS Capiaçu”, “Silagem: principais fatores para o sucesso” e “ 
Compost barn e resfriamento de vacas leiteiras”.  
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Foram planejados seis eventos, dentre estes palestras técnicas de duas horas de duração e dias de 
campo, realizados em propriedades rurais assistidas pelo projeto, onde haviam dois momentos, a 
palestra sobre o tema definido e o momento de visitar a área onde eram apresentados  “ in loco” o 
tema e os seus resultados na prática. Com temas definidos pelos próprios associados, as respostas às 
suas dúvidas ou mesmo a busca por alternativas ou ponta de vistas diferenciados foram apresentados 
por pessoas de reconhecimento nacional, tendo 340 (trezentos e quarenta) participantes, no total de 
eventos realizados. 
 

Tabela 21: Comparativa de indicadores  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nº DE AÇÕES  2018 
Previsto Realizado 

PROJETO    PRÓ-LEITE  6 6 
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Gráfico 10 de indicadores de resultado 
 

 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

Os associados na APROLECE, público assistido pelo programa, são formados por grandes, médios e 
pequenos produtores rurais e têm uma produção de leite diária em torno de 100.000 litros. A realização 
de palestras e dias de campo com parte teórica e prática, nas propriedades dos associados, é uma 
atividade crescente. Renomados técnicos, oriundos das melhores empresas de consultoria técnica do 
país, bem como professores de renomadas universidades são os palestrantes contratados para estes 
eventos, promovendo, assim, a competitividade e sustentabilidade empresarial das propriedades 
leiteiras dos associados da APROLECE. 

 
Este projeto de incentivo a bovinocultura leiteira, demonstra a capacidade empreendedora dos 
produtores rurais e a vocação natural do Ceará para esta atividade, mesmo convivendo com longos 
períodos de estiagem. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

Maior divulgação da realização desses eventos para um maior público.  
 

3.1.12 –AGROPACTO 
 
Descrição geral  
O AGROPACTO tem como missão “disponibilizar um ambiente propício, onde os empresários rurais, 
micro e pequenos empresários, técnicos agropecuários, representantes dos três níveis de Governo e 
da iniciativa privada possam discutir os problemas relacionados às atividades do setor primário, 
encaminhando-os aos poderes constituídos na busca das respectivas soluções”.  
Responsável Maria Augusta Moreira 

 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
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Em seus 23 anos de realização, o AGROPACTO promoveu no ano de 2018, 22 Seminários Quinzenais, 
sendo 01 itinerante, realizado em Ubajara/CE, totalizando 1.044 participantes e a carga horária total de 
88 horas. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Reunião com empresários rurais, técnicos agropecuários, os representantes dos três níveis de governo e 
de iniciativa privada, um ambiente para que possam discutir os problemas relacionados às atividades do 
setor primário. 
 

Gráfico 11 de indicadores de resultado 

 
 

Tabela 22: Comparativa de indicadores em três exercícios 
 

Indicadores 2017 2018 2019 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 
Participantes 440 1.146 1.044 1.044 1.000 

Eventos 22 22 22 22 22 

Carga-Horária 88 74 88 88 88 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
iii. Conclusão 
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

A realização do Agropacto e dos seus seminários é muito importante para o Agronegócio cearense, pois 
os temas apresentados geram pautas positivas na sociedade, buscam a melhoria das atividades que 
encontram alguma dificuldade ou impedimento por parte do setor público e/ou privado e estimulam a 
participação do público, na busca constante do aprimoramento e do desenvolvimento dos diversos 
setores que fazem parte do Agro. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

- Identificar problemáticas do setor agropecuário cearense; 
- Formular estratégias para desenvolvimento do setor primário; 
- Encaminhar aos órgãos de governo as demandas do setor primário. 

3.1.13 - PEC NORDESTE 
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Descrição geral  
Contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio da pecuária regional, estimulando a 
difusão de novos conhecimentos e a geração de negócios. 
 

Responsável Sérgio Oliveira da Silva 
 

ii. Análise 
 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

O evento contemplou a realização de atividades técnicas e de capacitação, contando com a presença 
dos sete segmentos do agronegócio da pecuária: apicultura e meliponicultura, aquicultura e pesca, 
avicultura, bovinocultura, caprinovinocultura, equinocultura e suinocultura, além do artesanato e do 
turismo rural, que realizou um Seminário com carga horária de 04 horas de duração. O evento realizou 
novamente o Seminário de Palma Forrageira, abordando diversos temas ligados à utilização da palma 
forrageira nas atividades agropecuárias. 
 
O seminário apresentou uma ampla programação, com a realização de 87 palestras, 3 mesas redondas e 
20 oficinas de capacitação, além da realização de uma palestra magna com o tema central do evento, 
que contou com a participação do chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins. O 
evento contou também com o espaço Educação e Saúde do SENAR-AR/CE, com diversas palestras 
voltadas para assuntos ligados à saúde, qualidade de vida e alimentação saudável. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macro processos em relação aos resultados obtidos. 
 
No gráfico abaixo é possível visualizar um comparativo de participação dos dois últimos anos, onde 
visualizamos um acréscimo no público inscrito nos segmentos de Apicultura, Avicultura, Suinocultura e 
Equinocultura. Muitos participantes do segmento de Bovinocultura migraram para algum destes 
segmentos, gerando os acréscimos, visto que os mesmos são atividades de menor investimento e com 
retorno financeiro a curto e médio prazo.  

 

Gráfico12: Comparativo das Inscrições por segmento: 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

iii. Conclusão 
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 

O PECNORDESTE 2018, na sua vigésima segunda edição, mostrou a força do agronegócio cearense, 
apresentando um saldo positivo para todo o público participante, que tiveram a oportunidade de 
vivenciar experiências exitosas, aprender novas técnicas, aprimorando as atividades do seu dia-a-dia no 
campo, entendendo um pouco sobre o mercado e gestão do seu negócio. A realização do evento é 
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muito importante para a capacitação do produtor rural e sua família, sendo um momento propício para 
a realização de diversas atividades de capacitação do SENAR durante o evento. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

- Parcerias com outras instituições, a fim de diversificar os temas das palestras abordadas durante o 
seminário; 
- Ampliar a participação dos representantes de todos os setores do agronegócio, bem como as 
caravanas de produtores rurais oriundas de diversos municipios do Ceará e de outros estados. 

 3.2 – Informações sobre a gestão 
 

O SENAR-AR/CE adotou como diretrizes institucionais, algumas estabelecidas pelo SENAR Central, 
visando conferir aderência das premissas preconizadas pela Unidade Nacional no desenvolvimento de 
suas atividades, equalizando a base de atuação institucional. Essas diretrizes estão incorporadas no 
cerne do SENAR-AR/CE, estando presentes nas diversas frentes de trabalho da instituição. 
 

3.2.1 -  Aderir ao Programa de Nivelamento do SENAR Administração Central 
 
Descrição geral  
Em dezembro de 2016, a Regional do Ceará aderiu ao Programa de Nivelamento do SENAR  
Administração Central. O referido programa visa criar e desenvolver ações, objetivando o 
nivelamento e fortalecimento dos serviços prestados e das atividades desenvolvidas pelas 
Administrações Regionais do SENAR, para garantir que o produtor e o trabalhador rural recebam 
serviços com qualidade e execelência. 
Responsável Sérgio Oliveira da Silva 
 

ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
 

A fim de estruturar uma política nacional de atuação do Sistema SENAR, estabelecendo novos padrões 
de procedimentos de gestão, o Programa de Nivelamento Nacional do SENAR foi criado para 
desenvolver ações voltadas para o nivelamento e fortalecimento dos serviços e atividades prestadas 
pelas Entidades que compõe o Sistema SENAR. Sistema composto por uma Administração Central, em 
Brasília, e 27(vinte e sete) Administrações Regionais. O modelo descentralizado de gestão do SENAR tem 
assegurado, ao longo dos anos, autonomia administrativa e financeira das Administrações Regionais. 
Isso significa que elas têm a prerrogativa de atuar em sua região, orientadas por procedimentos 
nacionais pré-estabelecidos, mas, também, criar procedimentos de gestão adequados para 
responderem as demandas administrativas e financeiras local. Assim, a adesão ao Programa de 
Nivelamento se faz necessária em função da importância de seguir padrões de procedimentos de 
gestão. 
 
Propósitos do programa: 

 Melhorar a interação entre Confederação/Federação/SENAR/Sindicato; 
 Melhorar a interação entre a Confederação, Federação e os Sindicatos Rurais com os Órgãos 

governamentais e da sociedade civil; 
 Aprimorar mecanismos que promovam maior agilidade na comunicação entre 

CNA/SENAR/Federação/Sindicato/Produtores Rurais; 
 Promover a capacitação e atualização dos dirigentes e colaboradores das Federações e dos 

Sindicatos Rurais; 
 Promover a padronização de processos de regularização e atualização sindical; 
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 Aperfeiçoar e disponibilizar sistema de informação cadastral CNA/Federação/Sindicatos; 
 Criação e/ou modernização de ferramentas de gestão, visando o fortalecimento e excelência no 

atendimento dos seus filiados; 
 Melhorar os procedimentos de registro e controle da mobilização de recursos, conforme 

determinação e orientação dos órgãos fiscalizadores (Tribunal de Contas da União -
TCU/Confederação Nacional da Agricultura - CNA). 

 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
 

Os resultados obtidos a partir da adesão ao programa, registraram avanços significativos em 2017 e 
2018, sobretudo aqueles relacionados a resultados qualitativos, exigindo da equipe técnica do SENAR-
AR/CE bastante empenho para elaboração das tarefas designadas. Dentre elas, a elaboração de 03 (três) 
manuais de orientações, sendo um destinado às entidades parceiras, outro aos instrutores e o plano de 
supervisão. Discrimina-se, abaixo, alguns resultados alcançados em 2017 e 2018: 
 

 Processo seletivo, no qual se contratou pedagoga, secretaria escolar, agente sindical, 
comunicação em marketing e o assistente administrativo(protocolo), em cumprimento ao plano 
de ação do nivelamento; 

 Elaboração de 01 manual de orientações às entidades parceiras; 
 Elaboração de 01 manual de boas práticas para o instrutor do SENAR; 
 Elaboração do Plano de Supervisão; 
 Elaboração do Intinerário formativo dos instrutores de FPR e PS; 
 Realização de reuniões de sensibilização junto aos Sindicatos Rurais para apresentação do 

termo de cooperação técnica financeira; 
 Revisão e atualização do Portfólio de cursos do SENAR-AR/CE; 
 Capacitação metodológica dos instrutores. 

 

3.2.1 - Observar as políticas de educação formal e não formal para oferecer amplo escopo de oferta 
formativa 
 

Descrição geral  
Observar, para oferta de programação educativa, tanto a legislação vigente que rege a educação e a 
educação profissional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e subsequentes 
emanadas pelo MEC e, no caso da Aprendizagem Rural, pelo MTE com as recomendações 
institucionais. 
 
3.2.2 - Prestar Assistência Técnica e Gerencial de forma complementar às ações da Formação 
Profissional Rural 
 
Descrição geral  
Prestar Assistência Técnica e Gerencial com base em metodologia de desenvolvimento de 
competências necessárias à gestão adequada da propriedade rural e utilização de técnicas e 
ferramentas administrativas, associando gerenciamento e produção em um processo dinâmico de 
aprendizagem 
 
3.2.3 - Manter um sistema de avaliação de desempenho 
 

Descrição geral  
Periodicamente, o SENAR-AR/CE avalia os resultados de suas ações nos âmbitos institucionais e 
educacionais, além da avaliação de desempenho dos empregados.  
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3.2.4 - Atuar, ocasionalmente, em áreas prioritárias de Formação Profissional Rural e Promoção 
Social, em formato estipulado pela instituição e em conformidade com as necessidades do meio rural. 
 

Descrição geral  
Planejar e executar programação especial para atender às necessidades de profissionalização e 
promoção social de pessoas inseridas no meio rural, com base em observações sazonais, objetivos 
institucionais e articulações com demais atores sociais e governamentais, bem como representantes 
da sociedade civil. 
 
3.2.5 - Ofertar programação voltada à Aprendizagem Rural. 
 

Descrição geral  
Realizar ações de Aprendizagem Rural nos moldes do Documento Norteador de Aprendizagem Rural 
da Instituição (2013), visando a educação profissional do jovem de 14 a 24 anos. Tal oferta formativa 
será organizada em tarefas de complexidade progressiva, de acordo com o desenvolvimento físico e 
psicológico do aprendiz e passa a constar nos instrumentos de planejamento da ação institucional. 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 
O SENAR/AR-CE possui, como planejamento estratégico, o Plano Anual de Trabalho - PAT. As metas 
apresentadas e o planejamento das ações de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), 
bem como a parte financeira e orçamentária são feitas todos os anos, constituindo o Plano Anual de 
Trabalho da Instituição, o qual é encaminhado ao SENAR Administração Central, para aprovação. O PAT 
é constituído de metas físicas (cursos, seminários, treinamentos e outros eventos), financeiras e 
orçamentárias. A maior parte das metas físicas é indicada pelas parcerias com as entidades cooperadas, 
cujos eventos são indicados e definidos, com base nas principais atividades econômicas dos municípios e 
de suas áreas de abrangência administrativa. As metas são analisadas pela equipe técnica em conjunto 
com a Superintendência que, levando em consideração o dimensionamento da sua equipe técnica 
disponível e as possibilidades técnicas e operacionais da execução, aprovam o Plano de Trabalho, sendo 
este executado em parceria com os Sindicatos de Produtores Rurais e uma equipe de Instrutores 
terceirizados.  
 
No entanto, a Regional iniciou os trabalhos para o Planejamento Estratégico, com reuniões a partir do 
mês de fevereiro de 2019, no qual foi elaborado um cronograma de trabalho, objetivando a realização 
de oficinas com o público interno (empregados) e o público externo (parceiros, contribuintes, 
produtores rurais, etc), para, então, definirmos o propósito e os objetivos estratégicos da Instituição. 
 
3.3.1- Estágio de desenvolvimento 
 
A partir da aprovação do Plano Anual de Trabalho para 2018 pelos Conselho Fiscal e Administrativo, em 
setembro de 2017, os projetos entraram na fase de elaboração dos planos de ações, definindo os 
objetivos, verificando as necessidades, pessoas e áreas envolvidas e outras informações 
complementares. Além disso, a definição do cronograma de trabalho, apresentando as etapas e 
períodos de cada tarefa a ser executada. 
 
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 
 
Para a elaboração das estratégias e definição das ações para o Exercício de 2018, foram realizadas 
análises dos fatores econômicos, sociais e ambientais, fundamentadas, principalmente, no estudo do 
cenário da agropecuária cearense e do mercado de trabalho, juntamente, com outras fontes de 
pesquisas, com foco nas cadeias produtivas e a observância da realidade vivenciada pelo cidadão que 
trabalha no setor rural cearense.  
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As diretrizes estratégicas priorizadas foram: consolidar a Assistência Técnica e Gerencial,  priorizar os 
eventos na área de saúde, fortalecimento da Gestão Sistêmica, atividades mais próximas aos Sindicatos 
dos Produtores Rurais, melhor divulgação da missão do SENAR. A entidade utiliza o Plano Anual de 
Trabalho (PAT), como instrumento de planejamento das ações, no qual estão contidos todas as 
estratégias e objetivos da instituição.  
 
A elaboração do Plano Anual de Trabalho do SENAR-AR/CE foi realizada em conjunto com os gestores, 
representantes dos Sindicatos de produtores rurais e demais parceiros, por meio de reuniões de 
desenvolvimento e execução do plano, tendo como base o levantamento de demandas dos Municípios, 
do mercado de trabalho, da melhoria social e profissional do público alvo. Após a elaboração do Plano 
Anual de Trabalho, este é apresentado aos Conselhos Fiscal e Administrativo desta Administração 
Regional, no terceiro trimestre do ano, junto com a reformulação do exercício vigente, para aprovação 
e, sendo aprovado, é encaminhado para validação no Conselho Deliberativo da Administração Central 
do SENAR. 
 

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
 

Para monitorar e avaliar a gestão, bem como acompanhar o alcance das metas previstas, foram 
utilizados os seguintes indicadores:  
 

Indicador de Eficácia  
 
Com o objetivo de avaliar a eficácia da ação do SENAR-AR/CE, foram utilizados os seguintes indicadores:  
 
a) Número de Eventos Realizados; 
b) Número de Participantes dos Eventos;  
c) Carga Horária Total dos Eventos. 
 
a) Indicador referente ao número de eventos realizados: 
 

 N.º de EVENTOS PREVISTOS = N.º de EVENTOS REALIZADOS  
              100                              X    
 
Por meio da fórmula acima, busca-se medir o percentual de cumprimento das metas de turmas, obter o 
índice alcançado de realização e avaliar os resultados. 
 

AÇÃO META PREVISTA META REALIZADA INDICADOR 
FPR 745 676 90,73% 
PS 315 375 119,04% 

 
b) Indicador referente ao número de participantes por eventos: 
 
N.º de PARTICIPANTES PREVISTOS = N.º de PARTICIPANTES 
              100                          X    
 
Por meio da fórmula acima, busca-se medir o percentual de cumprimento das metas de participantes, 
obter o índice alcançado de realização e avaliar os resultados. 
 

AÇÃO META PREVISTA META REALIZADA INDICADOR 
FPR 12.670 10.249 80,89% 
PS 4.725 6.422 135,91% 
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c) Indicador referente ao número de participantes por eventos: 
 
N.º de CARA-HORÁRIA PREVISTO = N.º de CARGA HORÁRIA REALIZADA 
              100                          X    
 
Por meio da fórmula acima, busca-se medir o percentual de cumprimento da carga-horária executada, 
obter o índice alcançado de realização e avaliar os resultados. 
 

AÇÃO META PREVISTA META REALIZADA INDICADOR 
FPR 24.704 22.508 91,11% 
PS 10.228 12.132 118,61% 

 
Os resultados dos indicadores de desempenho do SENAR-AR/CE foram bem avaliados. Pode-se destacar 
positivamente, os índices da PS, que alcançaram as metas acima do previsto, o que representa uma 
melhoria na qualidade de vida e inserção social do homem e da mulher do campo. No que tange à FPR, 
os índices ficaram abaixo do planejado, porém não acarretou danos, pois a Regional capacitou e 
profissionalizou o público-alvo. No entanto, o SENAR-AR/CE, em 2019, intensificará o monitoramento 
das ações de FPR, objetivando cumprir as metas estabelecidas. 
 

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
 

As metas anuais são divididas em 04 (quatro) trimestres, permitindo ao SENAR-AR/CE avaliar e analisar a 
execução das ações, a tempo de propor ações corretivas, em casos de desvios. No mês de setembro, 
ocorre a reformulação do Plano Anual Trabalho - PAT, onde são revisadas as metas e ações propostas, a 
fim de realizar as adequações necessárias. São avaliadas as demandas feitas pelos parceiros, as 
demandas já realizadas e as existentes, as demandas não planejadas no ato da elaboração do plano e a 
capacidade da Regional em atender às solicitações, após reformulação. Os supracitados pontos 
norteiam a reformulação, que também levam em consideração a aptidão do município para a realização 
da ação solicitada, das condições climáticas, da capacidade de mobilização e da disponibilidade dos 
recursos e dos instrutores capacitados. 
 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 
 

O Presidente e o Superintendente participam das tomadas de decisões e acompanham as atividades, 
propondo as melhorias necessárias e tratando da resolução de problemas para melhor aproveitamento 
dos recursos e cumprimento da missão e das metas institucionais. É importante destacar que a revisão 
estratégica para formulação e reformulação do plano de trabalho anual conta com a participação 
expressiva de gestores, colaboradores e lideranças da Administração Regional, envolvidos nos processos 
de planejamento, projetos e orçamento. 
 
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
 

O Planejamento do SENAR-AR/CE está inserido no contexto de um planejamento anual, tendo a 
Administração Regional realizado o seu desdobramento, considerando as estratégias institucionais e a 
realidade em que estão inseridas. Para o supracitado planejamento, existe uma comunicação entre a 
Diretoria Técnica e Diretoria Administrativa Financeira, bem como entre os gestores e coordenadores de 
programas/projetos, objetivando alinhar as informações e atender às demandas solicitadas pelos 
parceiros e pelas empresas contribuintes. 
 
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 
 

As principais dificuldades enfrentadas por esta Regional para elaboração e execução do seu 
planejamento são:  
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 Definição de metas de médio e longo prazo; 
 Redução da arrecadação;  
 Dificuldades de compra e materiais específicos para a realização dos cursos;  
 Além dos fatores internos, existem os externos que são as situações climáticas adversas. 

 
4.  Governança 
4.1- Descrição das estruturas de governança 
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NO ÂMBITO DA GOVERNANÇA 
 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 

 
O SENAR entende que riscos são fatores internos ou externos que podem comprometer ou impedir o 
cumprimento de seus objetivos estratégicos e, por estarem intrinsecamente relacionados ao negócio, 
precisam ser gerenciados por meio de controles suficientemente capazes de mitigá-los. Portanto, a 
gestão de riscos e controles é fator determinante que fornece importantes contribuições à Governança 
Corporativa do Senar. 
 
4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
 
Na avaliação da alta administração do SENAR, controles internos por definição1, é o conjunto de fatores 
instituídos que abrangem questões como o comprometimento do SENAR, a ética e as normas de 
conduta, o gerenciamento de processos de negócio, a estrutura organizacional, o comprometimento 
para atrair, desenvolver e reter talentos, a estrutura normativa, a definição de autoridade e 
responsabilidade e outros controles internos diretamente relacionados às atividades diárias, com o 
objetivo de proteger a instituição dos riscos que ameaçam seu sucesso. Assim, sua qualidade e 
suficiência podem ser observadas nos seguintes componentes: 
 

 Ambiente de controle: O estimulo e incentivo à aplicação de controle por parte dos funcionários 
é uma prioridade da alta administração do SENAR, pois a aplicação de controles internos 
suficientes é responsabilidade de todos. O ambiente de controle deve ser uma situação 
permanente e contínua, existente em cada uma das áreas da Instituição, tendo por objetivo a 
redução dos riscos e o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos processos de negócios. 
Isso é conseguido na medida em que todos estejam atentos aos elementos que compõem o 
ambiente de controle no que tange a: integridade, ética e competência dos funcionários; 
definição de responsabilidades; padrões de gerenciamento; organização e alocação de recursos. 

 
 Avaliação de risco: A avaliação de riscos é uma abordagem conduzida pela Diretorias, 

Assessorias e demais áreas do SENAR, que, no decurso de seus trabalhos, avaliam as possíveis 
consequências de materialização dos riscos. 
 

 Atividade de controle: Os processos são monitorados por meio de acompanhamentos 
rotineiros, os quais avaliam o cumprimento dos objetivos estratégicos e orçamentários para 
aferir se os limites estão sendo cumpridos e eventuais falhas estão sendo prontamente 
identificadas e corrigidas.  

o definir responsabilidades formalmente, por meio de instrumentos próprios como 
portarias e resoluções; 
 

o estabelecer estrutura normativa, por meio da qual são instituídas instruções de serviços, 
manuais e outras formas de padronização de procedimentos que ajudam a garantir a 
realização das ações necessárias para atingir os objetivos; 

 
o organizar as atividades por meio da departamentalização e do estabelecimento de 

alçadas decisórias; 
 

                                                        
1COSO ICIF – Controle Interno – Estrutura Integrada – Sumário Executivo (2013) 
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o definir seus processos operacionais em níveis e funções adequadas à realidade da 
instituição. 

 
 Informação e comunicação: As informações oriundas da alta administração são prontamente 

transmitidas aos demais envolvidos, por meio de um processo de comunicação interno que 
pode utilizar-se de instrumentos institucionais, como por exemplo, Comunicados Internos e 
Ofícios. A partir da comunicação, as informações são levadas ao conhecimento dos funcionários, 
respeitando o nível de sigilo e criticidade requerido. 

 
 Monitoramento: Baseado no conceito de que a aplicação de controles internos é dever de cada 

funcionário no desempenho de suas atribuições, o primeiro monitoramento ocorre quando da 
comunicação de falhas ou deficiências verificadas ocorre tempestivamente pelo funcionário ao 
seu superior hierárquico (que atua como a 1ª linha de defesa). Nesse caso, eventuais falhas são 
prontamente corrigidas pelos gestores sempre que identificadas durante o gerenciamento das 
rotinas. A aplicação de processos de gerenciamento que tem o propósito de medir, monitorar e 
controlar as atividades (2ª linha de defesa) é o segundo monitoramento. Alguns exemplos de 
processos de gerenciamento utilizados no SENAR são a gestão estratégica, gestão de projetos, 
gestão de riscos e está em fase inicial a gestão de processos de negócio.  

 

Sendo assim, segue a estrutura de Governança da Regional: 

O Conselho Administrativo - Base Normativa: Regimento Interno do SENAR-AR/CE no seu art. 18 e o 
Regimento Conselho Administrativo. Estrutura: O Conselho Administrativo é o Órgão máximo no âmbito 
do SENAR-AR/CE e tem mandato de 4 (quatro) anos coincidentes com o mandato da Diretoria da 
Federação da Agricultura e Pecuária de Ceará (FAEC), é composto por 5 (cinco) membros titulares e igual 
número de suplentes, do qual participa o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, 
que é o Presidente nato, 1 (um) representante da Administração Central, o Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Ceará e 02 representantes das classes produtoras.  
 
O Conselho Administrativo do SENAR-AR/CE tem a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes 
emanadas do Conselho Deliberativo. Sendo responsável pela análise e decisão de atuação da 
Administração Regional. Estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades, bem como 
fazer obedecer às diretrizes gerais, onde caberá aprovar os planos anuais, os respectivos orçamentos, 
balanço geral e demais documentos pertinentes à Instituição, encaminhando-os à Administração Central 
para consolidação.  

 
Conselho Fiscal é o órgão responsável por acompanhar e fiscalizar a execução financeira e 
orçamentária; examinar e emitir pareceres sobre as propostas orçamentárias, o balanço geral e demais 
demonstrações financeiras; contratar perícias e auditorias externas - Base Normativa: Regimento 
Interno do SENAR-AR/CE no seu art. 13 e no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Estrutura: O 
Conselho Fiscal Regional será composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, 
indicados, um pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, um pelo SENAR – 
Administração Central e um pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado - FETRAECE, 
para o mandato de 4 (quatro) anos, coincidente com o mandato dos membros do Conselho 
Administrativo. Compete ao Conselho acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, 
observando o contido no relatório de Atividades e Parecer de auditoria, examinar e emitir pareceres 
sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras, respeitando os princípios preestabelecidos, 
bem como as Normas de Funcionamento do Conselho Fiscal da Administração Central. 
 
Superintendência é a responsável por dirigir, ordenar e controlar as atividades; assinar juntamente com 
o Presidente do Conselho os cheques e documentos de abertura de movimentação de contas bancárias; 
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cumprir e fazer cumprir as normas em vigor; observar e cumprir toda a legislação pertinente; 
estabelecer atribuições da estrutura básica; admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover e 
dispensar os empregados, bem como elogiá-los e aplicar-lhes penalidades disciplinares; encaminhar as 
propostas orçamentárias, balanço geral, Relatório Anual de Atividades;  elaborar Instruções de Serviços; 
consolidar as propostas orçamentárias, balanços e prestação de contas encaminhando-os ao SENAR 
Administração Central para apreciação e remessa ao TCU; consolidar Planos Anuais de Trabalho; 
executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente do Conselho. 
 
Assessoria Jurídica é uma assessoria vinculada à Superintendência, responsável por manejar demandas 
judiciais e coordenar e acompanhar processos administrativos de prestação de contas em trâmite no 
TCU. A Assessoria Jurídica é responsável pela elaboração de pareceres e considerações jurídicas 
relacionadas a toda organização, bem como representá-la perante os poderes Judiciário, Legislativo e 
Executivo. 
 
Controle Interno:  a Assessoria de Controles Internos, que tem a função de assessorar os gestores, na 
busca pelos controles adequados em seus processos, gerenciamento de riscos organizacionais, bem 
como na identificação, avaliação e definição destes riscos e do monitoramento de controles internos 
para que não se desviem das normas preestabelecidas, verificando, através de suas revisões periódicas, 
se os controles praticados pela gestão atendem às necessidades de controle do processo. 
 
Auditoria Independente é contratada para examinar as prestações de contas trimestrais e anual, além 
da emissão de relatórios a cada trimestre e anual na consolidação das demonstrações contábeis 
realizadas no último trimestre do exercício. A prestação de serviços de auditoria independente segue 
parâmetros constantes nas resoluções do Conselho Fiscal do SENAR Administração Central - Base 
Normativa: Regimento Interno do Conselho Fiscalno seu art.2º, I e art. 5º. Atribuições: examinar e emitir 
pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras, respeitando os princípios 
preestabelecidos, bem como os normativos exitentes. 
 
NO ÂMBITO DA GESTÃO  
 
Além da estrutura de governança, o SENAR também possui uma estrutura de gestão composta por duas 
diretorias vinculadas diretamente à Superintendência. 
 
Diretoria de Administração e Finanças é responsável por coordenar, orientar e executar os atos 
administrativos e financeiros com boas práticas e técnicas administrativas e de acordo com a legislação 
vigente, bem como atender os órgãos de controle interno e externo, acompanhar os assuntos 
pertinentes à arrecadação e estimular a comunicação estratégica, no que tange à gestão financeira. A 
DAF é responsável pelos Núcleos: Arrecadação, Financeiro, Contabilidade, Compras e Recursos 
Humanos. 
 
Diretoria Técnica é responsável por coordenar os projetos e programas de Formação Profissional Rural e 
de Promoção Social, Assistência Técnica e Educação Formal, pelo acompanhamento, avaliação e 
controle dos trabalhos técnicos executados pelo SENAR. A DITEC é responsável pelos Programa Especiais 
vinculados à FPR e PS. 
 
Os dirigentes do SENAR-AR/CE contam com uma equipe de apoio composta por 01 (um) Diretor 
Administrativo Financeiro, 01 (um) Diretor Técnico, 01 (um) Assessor Jurídico, 01 (um) Assessor de 
Controle Interno, 01(um) Assessor de Comunicação,  Gestores de Departamento e Gestores de Núcleos. 
A Tecnologia da Informação é estruturada para atender, monitorar e dar suporte a todas as demais 
áreas. Os principais sistemas de informações utilizados são: GAS, SENAR nas NUVENS, SEO, SGO, 
SISATEG e SIGAS.  
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Unidade Jurisdicional, por meio de seu corpo técnico gerencial, vem contribuindo nos processos 
administrativos, criando mecanismos para mitigação dos riscos, orientando a gestão para a eficácia e 
eficiência das operações, propondo a formatação dos processos que possibilitem uma perfeita 
confiabilidade das demonstrações financeiras que, por sua vez, estão em conformidade com leis e 
regulamentos vigentes. Assim, ocasiona a melhoria da transparência e o monitoramento dos processos, 
de forma a evitar potenciais falhas e seus impactos nas operações da Regional, evidenciando as boas 
práticas de governança corporativa. 
 
Podemos demonstrar a percepção desta Regional, representada pelo seu nível estratégico, acerca dos 
elementos do sistema de controles internos da entidade, elencados a seguir:  

 
 O reconhecimento da alta administração em relação à necessidade dos controles internos para 

o suporte e o atingimento dos objetivos institucionais; 
 O reconhecimento dos mecanismos de controle pelos colaboradores nos diversos níveis da 

instituição; 
 A formalização e a padronização de procedimentos operacionais; 
 As delegações de competências e de responsabilização; 
 A atualização do Código de Conduta; 
 A implantação da Comissão de Ética;  
 Atualização dos normativos; 
 Emissão de normativos que orientam quanto às situações de conflito de interesse; 
 E a segregação de funções. 

 
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 
 
NÃO SE APLICA  

5- Relacionamento com a sociedade 
5.1- Canais de acesso do cidadão 

5.1.1- Os canais de acesso do cidadão à entidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, 
sugestões são feitas diretamente no telefone da instituição (85) 3535-8000 e pelo site, 
www.senarce.org.br, na aba FALE CONOSCO e nas mídias sociais instagran e facebook: 
Fale Conosco: 51 acessos 
Instagran: 1.558 seguidores 
Facebook: 5.000 amigos e 237 seguidores 
Acesso ao site: 42.689 
 
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 
 
NÃO SE APLICA 

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 

Acesso às informações da Entidade 
Outros documentos Endereço para acesso Periodicidadede atualização 

Planejamento Anual - PAT www.senarce.org.br Anualmente 
Balanços financeiros e 
orçamentários 

www.senarce.org.br trimestralmente 
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Relatórios de gestão www.senarce.org.br Anualmente 
Estrutura organizacional www.senarce.org.br Anualmente 
Organograma www.senarce.org.br Anualmente 
Regimento interno www.senarce.org.br Anualmente 
Regulamentos www.senarce.org.br Anualmente 

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 
 

NÃO SE APLICA 
 
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 
 

Não existe uma tabulação das respostas dos cursos de FPR e PS , Rede e-Tec, porém, no geral as 
avaliações são positivas. Quando ocorrem casos de algum ponto a melhorar, entra-se em contato direto 
com o mobilizador e educador responsáveis pelo curso para providencias. 

Nas turmas da Rede e-Tec, a validação das respostas é feita mensalmente para análise pela coordenação 
pedagógica e posterior feedback ao tutor. No geral, as avaliações são positivas quanto aos tutores, 
porém, havendo necessidade, são realizadas reuniões de alinhamento com aqueles que receberam 
alguma avaliação negativa por parte considerável dos alunos. 

Em relação ao Programa Negócio Certo Rural - NCR, existe preenchimento dos dados em um link do 
SENAR Nacional, para posterior tabulação dos dados e envio à regional. Tomando como base as turmas 
realizadas em 2018 (dados que recebemos em 2018), 98% dos alunos manifestaram satisfação pelo 
programa. 

 
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 
 
Ainda é difícil para o SENAR-AR/CE realizar avaliação de egressos, principalmente nos cursos de FPR, PS 
e Programas Especiais, então, mensurar os resultados torna-se uma atividade mais complexa. 

Sabe-se que o SENAR contribui para o desenvolvimento local. Temos os casos das agroindústrias que 
necessitam da capacitação para terem seus profissionais atuando nas suas atividades laborais. Exemplos 
de beneficiários que permaneceram no campo, pois adquiriram conhecimento para tornar suas 
propriedades rentáveis. No caso da Promoção Social, é notória a melhoria da qualidade de vida, 
principalmente das mulheres, quando participam de ações de saúde, alimentação e nutrição.  

Em relação à Assistência Técnica, os impactos das atividades são mais notórios, tendo produtores 
conseguido tornar suas propriedades mais produtivas e lucrativas. Para 2019, com a utilização do 
software de ATeG, será possível apresentar índices produtivos que comprovem essas benfeitorias. 
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis 
6.1- Desempenho financeiro do exercício 

 
 

Principais receitas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.093.022,42 10.121.467,21 11.515.000,00 

RECEITA PATRIMONIAL 22.068,84 - 50.000,00 

RECEITAS DE SERVIÇOS - 580.375,37 418.000,00 

TRANSFÊRENCIAS CORRENTES 2.177.450,76 2.101.103,25 1.968.820,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 202.758,17 53.555,33 40.000,00 

TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL - - 150.000,00 

Total 11.495.300,19 12.905.384,77 14.141.820,00 

Gráfico 13   Fonte: Contabilidade – Orçamentos 2017/2018/2019 
 
Nos exercícios de 2017 e 2018, os valores referem-se ao que foi arrecadado. Para o exercício de 2019, 
tem-se como base a Proposta Orçamentária de 2019, definido em setembro de 2018. 

 
Análises: No quadro acima, verificamos que as Receitas de Contribuições Sociais (INSS, RADI eITR) são as 
principais fontes de recursos da entidade, com 78,42%, seguido das transferências correntes referentes 
às parcerias entre SEBRAE-CE e SENAR-CE, para fortalecimento dos principais programas/projetos do 
SENAR-AR/CE. 
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Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 
MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS 445.593,37 349.483,46 398.000,00 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 131.598,22 143.905,09 318.840,00 

PESSOAL + ENCARGOS + BENEFICIOS 1.484.220,73 1.614.559,60 4.695.879,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (PS) 1.562.047,05 1.727.787,32 1.940.281,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FPR) 8.637.813,27 9.448.929,18 6.338.820,00 

INVESTIMENTOS 240.363,18 134.396,50 450.000,00 

Total 12.501.635,82 13.419.061,15 14.141.820,00 

Gráfico 14     Fonte: Contabilidade – Orçamentos 2017/2018/2019 
 
Nos exercícios de 2017 e 2018, os valores referem-se aos que foram realizados. Para o exercício de 
2019, tem-se como base a Proposta Orçamentária de 2019, definido em setembro de 2018. 
 
Análises: No quadro acima verificamos que as rubricas das despesas mais significativas são: Outras 
Despesas Correntes (FPR) com 70,41%, que englobam os cursos de FormaçãoProfissional Rural- FPR, 
Assistência Técnica e Gerencial – AteG, Programas e Projetos ligados a FPR, sendo a principal despesa. 
Seguida da rubrica Outras Despesas Correntes de PS com 12,87%, englobando todos os cursos, 
programas e projetos relacionados a Promoção Social – PS. Pessoal + Encargos + Benefícios envolvendo 
todos os gastos de investimento com pessoal, encargos diretos e indireto sobre a folha de pagamento, 
como também os benefícios com 12,03%.  
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6.2- Principais contratos firmados 

 

6.3- Transferências, convênios e congêneres 
 
6.3.1- Transferências para federações e confederações 

 
NÃO SE APLICA 
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6.3.2- Outros convênios e congêneres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

INSTRUMENTO OBJETO CONV. CNPJ/CPF VALOR DA 
CONTRAPARTIDA 

DATA DA 
FIRMATURA 

SIT. VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 351/2018 

LOCAÇÃO DO CENTRO 
DE NEGÓCIOS 
SEBRAE/CE - 

SOLENIDADE AGRINHO 

SEBRAE 07.121.494/0001-01 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
24/09/2018 Encerrado R$ 5.370,98 

TERMO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 041/2018 

REALIZAÇÃO DE 30 
CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO DO NCR 
SEBRAE 07.121.494/0001-02 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

01/03/2018 Encerrado R$ 450.000,00 

CONTRATO 075/2018 

LOCAÇÃO DO CENTO 
DE NEGÓCIOS 

SEBRAE/CE - REDE E-
TEC 

SEBRAE 07.121.494/0001-03 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
21/03/2018 Encerrado R$ 5.370,98 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
001/2018 - AURORA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 33.250,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
002/2018 - RUSSAS 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 33.150,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
003/2018 - CANINDÉ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 18.050,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
005/2018 - CEDRO 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 19.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
006/2018 - COREAÚ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 29.450,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
007/2018 - GRANJA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
008/2018 - IBARETAMA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 34.200,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
009/2018 - IGUATU 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 38.008,14 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
010/2018 - 

INDEPENDÊNCIA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 32.300,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
011/2018 - JAGUARIBE 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 26.650,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
012/2018 - LAVRAS DA 

MANGABEIRA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 34.200,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
013/2018 - MAURITI 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 31.550,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
014/2018 - MILAGRES 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 27.550,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
015/2018 - MORADA 

NOVA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 33.250,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
016/2018 - QUIXADÁ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 29.450,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
017/2018 - 

QUIXERAMOBIM 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 21.850,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
018/2018 - SENADOR 

POMPEU 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 20.900,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
019/2018 - TRAIRÍ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 27.550,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
021/2018 - AMONTADA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 22.800,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
022/2018 - 

MONSENHOR TABOSA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 14.250,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
023/2018 - CASCAVEL 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 15.200,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
024/2018 - CRATEUS 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 9.500,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
025/2018 - HORIZONTE 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 18.050,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
027/2018 - 

JAGUARETAMA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 33.250,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
028/2018 - MARCO 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 22.800,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
030/2018 -  MORAÚJO 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 18.050,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
031/2018 -  UBAJARA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
01/02/2018 Encerrado R$ 32.300,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
032/2018 - BARREIRA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
05/02/2018 Encerrado R$ 26.600,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
035/2018 - BANABUIÚ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
19/02/2018 Encerrado R$ 22.800,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
036/2018 - LIMOEIRO 

DO NORTE 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
23/02/2018 Encerrado R$ 33.250,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
037/2018 - NOVA 

RUSSAS 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
23/02/2018 Encerrado R$ 19.002,66 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
038/2018 - MOMBAÇA 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
21/02/2018 Encerrado R$ 27.758,58 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
039/2018 - VIÇOSA DO 

CEARÁ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
15/02/2018 Encerrado R$ 19.950,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
040/2018 - CRATO 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
05/03/2018 Encerrado R$ 13.300,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
041/2018 - TAMBORIL 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
16/03/2018 Encerrado R$ 16.150,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
042/2018 - BATURITÉ 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
03/04/2018 Encerrado R$ 6.650,01 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
062/2018 - PIQUET 

CARNEIRO 

REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES , 

ACOMPANHAMENTO E 
TREINAMENTO - FPR E 

PS 

SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 
SEM 

CONTRAPARTIDA 
17/09/2018 Encerrado R$ 7.600,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
047/2018 - MORADA 

NOVA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
048/2018 - LIMOEIRO 

DO NORTE 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
049/2018 - LAVRAS DA 

MANGABEIRA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 2.850,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
050/2018 - 

JAGUARETAMA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
051/2018 - 

INDEPENDÊNCIA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 2.850,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
052/2018 - IGUATU 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 7.600,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
053/2018 - IBARETAMA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 2.850,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
054/2018 - CRATO 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
057/2018 - AURORA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
058/2018 - SENADOR 

POMPEU 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
045/2018 - TAMBORIL 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
059/2018 - MOMBAÇA 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA 

E FINANCEIRA 
061/2018 - TAMBORIL 

AÇÕES DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL 

– ATEG  
SENAR-AR/CE 04.284.688/0001-30 

SEM 
CONTRAPARTIDA 

17/09/2018 Encerrado R$ 4.750,00 

 

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens 
do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição, não havendo reavaliação de 
bens. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, baseadas na vida útil dos bens e 
com percentuais permitidos pela legislação tributária. 

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Todas as Demonstrações Contábeis e 
Orçamentárias 

http://senarce.org.br/novo/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias-ldo/ 

  
 
Considerações gerais: Abaixo, as Demonstrações Contábeis e Orçamentárias constantes na 
transparência do SENAR-AR/CE: 
 

- Balanço Orçamentário Anual; 
- Balanço Financeiro do 4º Trimestre 2018; 
- Demonstração das Variações Patrimoniais Anual; 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto; 
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Anual; 
- Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; e 
- Notas Explicativas. 
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7- Áreas especiais da gestão 
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 
 
No exercício de 2018, ocorreram 02 desligamentos e foram contratados 03 empregados, aprovados no 
Processo Seletivo de Pessoal, Edital n.001/2017.  Em 31/12/2018, o quadro efetivo do SENAR-AR/CE era 
composto por um total de 37 empregados, conforme quadro abaixo: 
 

Fonte: Setor de RH  
Quadro05: Relação dos funcionários em 2018 

 

NOME CARGO TIPO DATA DE 
ADMISSÃO 

DT 
DEMISSÃO          

GRADUAÇÃO   SITUAÇÃO ATUAL REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

Alberlucia 
Bezerra 
Queiroz 
Magalhães 

Diretora 
Administrativa 
Financeira 

2-Cargo de 
livre 
nomeação 

14/04/2016 15/01/2018 Superior 7-Desligado  R$    4.425,49  

Ana Kelly 
Claudio 
Gonçalves 

Diretora Técnica 1-Efetivo 01/12/2006   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    7.793,33  

Ana Claudia 
Mota da Silva 

Coord. de 
Projeto/Programa/
Assessora Controle 
Interno 

2-Cargo de 
livre 
nomeação 

01/08/2017   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Ana Lucia 
Gurgel 
Dourado 

Gestora do Núcleo 
de Execução 
Financeira 

1-Efetivo 10/09/2012 15/01/2018 Médio 7-Desligado  R$    1.332,38  

Anizio de 
Carvalho Junior 

Assessor da 
Presidência do 
CONAD 

1-Efetivo 01/05/1994   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$ 10.237,63  

Anna Lucia 
Paula Brito 
Cavalcanti 

Secretária 1-Efetivo 09/11/1994   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    3.628,86  

Antonio 
Evandro Silva 
Nazareno 

Recepcionista 1-Efetivo 01/12/2006   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.422,30  

Brunno 
Linhares 
Rezende de 
Carvalho 

Técnico em 
Informática 

1-Efetivo 01/12/2006   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.688,05  

Carlos Alberto 
Brasil Sobrinho 

Coord. de 
Projeto/Programa/
Assessora Controle 
Interno 

2-Cargo de 
livre 
nomeação 

11/04/2016 18/07/2017 Superior 7-Desligado  R$    4.549,40  

Carolina 
Barroso 
Machado 

Coordenadora de 
Projeto/Programa 

2-Cargo de 
livre 
nomeação 

01/10/2013   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Caio Sales 
Ribeiro 

Almoxarife 1-Efetivo 10/09/2012   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.369,69  

Daniel Moraes 
da Silva 

Gestor Núcleo de 
Compras e 
Patrimônio 

1-Efetivo 01/12/2006   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.204,25  



 

57 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAR-AR/CE

Douglas 
Monteiro Alves 
da Silva 

Assist.Adminsitrati
vo/Gestor Núcleo 
Exec. Financeira 

1-Efetivo 01/09/2013   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.422,30  

Eduardo Mello 
Barroso 

Coordenadora de 
Projeto/Programa 

2-Cargo de 
livre 
nomeação 

01/08/2016   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Eduardo 
Queiroz de 
Miranda 

Gestor de ATeG 1-Efetivo 01/10/2007   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$ 10.202,47  

Elidyanne Lima 
Bezerra 

Secretária Escolar 1-Efetivo 03/07/2017   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.496,24  

Flávio Viriato 
de Saboya 
Neto 

Engenheiro 
Agrônomo 

1-Efetivo 01/04/1999   Superior 
4-Licença não 
remunerada 

 R$                -    

Francileite 
Cavalcante 
Furtado 
Remigio 

Contadora / 
Diretora 
Administrativo 
Financeira 

1-Efetivo 01/05/1994   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    7.793,33  

Francisca 
Ivonisa 
Holanda de 
Oliveira 

Gestora do Núcleo 
de Arrecadação 

1-Efetivo 01/04/2004   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.274,66  

Geovana Costa Analista de TI 1-Efetivo 01/09/1997   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    8.609,82  

Germana 
Moreira Rocha 
de Freitas 

Analista de 
Educação 

1-Efetivo 03/07/2017   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Henrique 
Matias de 
Paula Neto 

Analista Júnior 1-Efetivo 03/07/2017   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

José Luciano 
Gama Santiago 

Assistente 
Adminsitrativo 

1-Efetivo 01/03/2018   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.369,69  

José 
Wellington de 
Alameida 
Oliveira 

Motorista 1-Efetivo 01/12/2006   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.133,21  

Jussara Dias 
Soares 

Assessora Juridica 
2-Cargo de 
livre 
nomeação 

02/05/2015   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Karilena Alves 
Montenegro 
Fernandes 

Gestor Educação 
Formal 

1-Efetivo 01/04/2012   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Laurilene 
Rebouças 
Cabral  

Assistente 
Adminsitrativo 

1-Efetivo 10/09/2012   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.422,30  

Lauro Ramos 
Torres de Melo 
Filho 

Coordenadora de 
Projeto/Programa 

2-Cargo de 
livre 
nomeação 

02/05/2015   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  

Luciana 
Cavalcanti 
Lacerda 

Gestor Núcleo de 
Recursos Humanos 

1-Efetivo 01/12/1994   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.623,03  

Maria Augusta 
Moreira de 
Sousa 

Analista de 
Comunicação e 
Marketing 

1-Efetivo 03/07/2017   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    4.549,40  
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Patricia Adelly 
Albuquerque 
Gomes 

Assistente 
Adminsitrativo 

1-Efetivo 01/03/2018   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.369,69  

Paulo Remigio 
Neto 

Assessor da 
Presidência do 
CONAD 

1-Efetivo 01/05/1994   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$ 10.375,02  

Raquel Elen 
Mendonça 
Dantas 

Secretária 1-Efetivo 01/09/2017   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.496,24  

Raimundo 
Anastacio da 
Silva Filho 

Motorista 1-Efetivo 01/12/2006   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.632,78  

Sérgio Oliveira 
da Silva 

Superintendente 1-Efetivo 01/12/2006   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$ 10.202,47  

Tatiane de 
Sousa Serafim 

Assistente 
Adminsitrativo 

1-Efetivo 03/07/2017   Médio 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.369,69  

Thiago Moura 
Varela 

Técnico em 
Informática 

1-Efetivo 01/09/2017   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.496,24  

Ticiana Sales de 
Lima Costa 

Técnica Contábil 1-Efetivo 01/12/2006   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.592,14  

Victor Emanuel 
Moreira de 
Alencar Braga 

Assistente 
Adminsitrativo 

1-Efetivo 01/12/2006   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    2.133,21  

Wesley 
Guellher Alves 
Teixeira 

Assistente 
Adminsitrativo 

1-Efetivo 01/03/2018   Superior 
1-Em exercício 

na entidade 
 R$    1.369,69  

 
 
b) No exercício de 2018, o SENAR-AR/CE contratou 06 terceirizados, por meio de 02 empresas licitadas 

em 2017. 
          

                         Mão de obra terceirizada   
 Empresa Contratada: BLB Serviços de Segurança LTDA   

 Quant.  Função Empresa  
      

 4  Vigilantes Terceirizado  
      
      
   Mão de obra terceirizada  
      

 Empresa Contratada: Impacto Serviços Terceirizados  
 ME     
 Quant.  Função Empresa  
      

   Auxiliar de   
 02  Serviços Terceirizado  
   Gerais    

Fonte: Setor Contábil/RH 
Quadro06: Terceirizados 

 
c) A organização está dividida em 04 setores para melhor distribuição de suas atividades, favorecendo a 
eficiência e eficácia, da seguinte forma: 
 
Presidência do Conselho Administrativo: 03 colaboradores 
Superintendência: 05 colaboradores 
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Diretoria Técnica: 12 colaboradores 
Diretoria Administrativa Financeira: 17 colaboradores 
 
d) No total de 37 colaboradores, 24 contam com ensino superior completo que correspondem a 60% do 
efetivo e 15 colaboradores com o Ensino Médio Completo que correspondem a 40% do total. 
 
Para contratação de mão-de-obra terceirizada, foi realizado um processo licitatório/pregão presencial 
para a Empresa BLB Serviços de Segurança Ltda Nº 003/2017 e para a Empresa Impacto Serviços 
Terceirizados ME Nº 004/2017. Para a contratação de estagiários, foi realizado um contrato de 
Concessão de Estágio entre o Instituto Euvaldo Lodi – IEL e o SENAR-AR/CE. 
 
e) Foram realizados no ano de 2018, treinamentos nas diversas áreas do SENAR-AR/CE, conforme 
quadro abaixo: 
 

Funcionário Título de Evento 
Carga 

Horária 

Ana Claudia Mota da Silva 

Prestação de Contas do Exercício – Relatório de Gestão 2017 

Treinamento de Controles Internos 
Formação de Auditores 

38h 

Ana Kelly Claudio 
Gonçalves 

2º Seminário da Promoção Social – Saúde Preventiva 
2º Capacitação de Gestores e Instrutores do Programa CNA Jovem 
Liderança Transformadora e o Novo Contexto Empresarial 

50h 

Caio Sales Ribeiro Curso Técnico em Segurança do Trabalho 176h 

Carolina Barroso Machado 
Seminário Responsabilidade Técnica para Médicos Veterinários 
2º Reunião do Bloco III do Plano Estratégico do PNEFA para 
2017/2026 

32h 

Daniel Moraes da Silva Treinamento “Capacitação em Compras e Licitações” 11h 

Douglas M. Alves da Silva Curso Administração Financeira 
II Seminário de Contabilidade Rural 

25h 

Francileite C. Furtado 
Remigio 

Liderança Transformadora e o Novo Contexto Empresarial 
Treinamento de Controles Internos 

22h 

Fca. Ivonisa H. de Oliveira II Seminário de Contabilidade Rural 05h 

Germana M. Rocha de 
Freitas 

2º Capacitação de Gestores e Instrutores do Programa CNA Jovem 16h 

José Luciano Gama 
Santiago 

II Seminário de Contabilidade Rural 05h 

Jussara Dias Soares Rotinas do Departamento de Pessoal com a Reforma Trabalhista 30h 

Karilena Alves M. 
Fernandes 

24º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância 56h 

Laurilene Rebouças Cabral Graduação em Psicologia  618h 
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Luciana Cavalcanti Lacerda 
Rotinas Trabalhistas no e-Social 
Rotina do Departamento de Pessoal com a Reforma Trabalhista 
Congresso de Gestão de Pessoas & ExpoRH 

58h 

Ma. Augusta Moreira de 
Sousa 

3º Encontro de Comunicação da CNA 08h 

Raquel Elen Dantas 
Mendonça 

Curso Técnico em Secretariado 1000h 

Sérgio Oliveira da Silva 
Pós Graduação em Processos Gerenciais 
Liderança Transformadora e o Novo Contexto Empresarial 

262h 

Tatiane de Sousa Serafim II Seminário de Contabilidade Rural 05h 

Ticiana Sales de Lima 
Costa 

Treinamento “Capacitação em Compras e Licitações” 
II Seminário de Contabilidade Rural 

16h 

Victor E. Moreira de 
Alencar Braga 

II Seminário de Contabilidade Rural 05h 

 
f) Custos Associados à manutenção de recursos humanos.  
 

Despesa Valor Anual 
  

Folha de pagamento 2.457.659,18 
  

Vale Alimentação 33.869,97 
  

Auxilio Saúde 193.652,40 
  

Auxilio Educação 14.131,74 
  

Vale Transporte 6.872,29 
  

Total 2.531.898,42 
  

Fonte: Balancete contábil/2018  
 
 
g) A ausência de alguns treinamentos e aperfeiçoamentos para melhor desempenho das atividades e 
relacionamento, foi identificada por meio de pesquisa entre os colaboradores e suas áreas de gestão, e 
mitigados através dos cursos. Para o exercício de 2019, buscaremos novas capacitações, visando o 
aperfeiçoamento no desempenho das atividades diárias desenvolvidas pelos colaboradores, assim como 
palestras que visem à motivação e o bem-estar do clima na empresa. 
 
 
h) Indicador de Gerenciamento de Pessoas. 

Em 2018, foram treinados/capacitados o total de 20 colaboradores em cursos de aperfeiçoamento de 
curta duração, participação em Congressos e palestras dentro da área de atuação de cada colaborador. 
 

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

O Presidente do Conselho Administrativo recebe remuneração na forma de subsídio mensal no valor de 
R$ 21.291,02. Os demais titulares do Conselho Administrativo e Fiscal recebem, a título de jeton, o valor 
de R$ 500,00, a cada reunião trimestral. 
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No exercício de 2018, o cargo de Superintendente foi assumido por empregado efetivo do SENAR-
AR/CE, tendo como salário base o valor de R$ 10.202,47 e gratificação pelo Cargo de Confiança no valor 
de R$ 4.701,25. As Diretorias, que são compostas por empregados efetivos da Entidade, possuem um 
salário base de acordo com o enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Salários e a gratificação por 
função no valor de R$ 4.335,81. Vale ressaltar que, devido aos reajustes salariais e pagamentos de férias 
ocorridos no decorrer do exercício de 2018, pode ocorrer variação nos ganhos anuais. 
 

Remuneração dos administradores 
Cargo Remuneração anual 

Administrador da Entidade    

Presidente do Conselho Administrativo 253.172,61  

Diretores: 
Superintendência   179.501,53  

Diretoria Técnica  146.333,80  
Diretoria Administrativa 
Financeira 

 146.333,80  

    

 

Remuneração dos administradores – quadro consolidado 
Rubricas Valores 

Administrador da Entidade  253.172,61  

Superintendente e Diretorias 472.169,13  

Total  725.341,74  

 

Remuneração dos administradores – outros pagamentos 
Rubricas Valores 

Diárias    

Administrador da Entidade 

Presidente do Conselho Administrativo   8.037,50  

Superintendente e Diretorias 

Superintendente 12.917,50  

Diretoria Técnica   4.737,50  

Diretoria Administrativa Financeira   3.020,00  

Total 28.712,50  

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
 

A Entidade possui um único imóvel próprio, incorporado ao patrimônio, localizado no município de 
Fortaleza. Este imóvel é utilizado para o desenvolvimento das áreas administrativas e financeira, de 
almoxarifado e das atividades meio e fim. 
 

Os valores informados estão conforme os registros contábeis dos exercícios de 2017 e 2018.  
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7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 
 
O SENAR-AR/CE, consciente de sua responsabilidade, realiza suas ações sustentáveis, adotando algumas 
atitudes visando à gestão ambiental, tais como:  
 

 Mudança das lâmpadas para LED, de baixo consumo e grande durabilidade; 
 Projeto de instalação de energia solar; 
 Separação de papéis encaminhados para reciclagem. 

 

8- Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 
8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
 

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação 
Nº 
do 

item 
Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas / Ações implementadas 

Não recebeu deliberações exaradas pelo TCU  

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação 
Nº 
do 

item 
Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas / Ações implementadas 

 
Encontra-se em monitoramento 07 (sete) recomendações, que estão sendo acompanhadas via Sistema Monitor - CGU, 
decorrente de auditoria realizada para o Exercício Financeiro 2013. 
 

TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO 
Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação Nº do Item Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas/ações 
implementadas 

OS201317768 Recomendação 
134320 

Realizar ampla pesquisa de preços de mercado, 
inclusive previamente às contratações 
efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de modo que a pesquisa de preços 
seja utilizada para estimativa do custo do 
objeto a ser contratado, para definição dos 
recursos necessários à cobertura das despesas e 
para análise da adequabilidade das propostas 
ofertadas, e anexar, aos processos os 
documentos comprobatórios das cotações 
obtidas. 
 

Recomendação adotada. 
Com a edição das Instruções de Serviço 
nº 22/2018, compras e aquisições e 
Instrução de serviço nº21/2018, Sistema 
de protocolo,foram revisadas 
embasadas no Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, vem 
regulamentar mais enfaticamente os 
procedimentos de compras desde de 
sua solicitação, autorização, 
contratação ,pagamento, e por fim pela 
análise do Controle Interno para 
analisar as conformidades e posterior 
arquivamento no Sistema de Protocolo. 
 

 OS201317768 Recomendação 
134325 

Observar a fase da liquidação da despesa, de 
modo a efetuar pagamentos somente após o 

Recomendação adotada. 
Com a edição da Instrução de Serviço nº 
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recebimento do bem ou realização dos serviços 
contratados. 
 

010/2016 (Compras e aquisição) e a 
atualização na Instrução de Serviço nº 
22/2018 (Protocolo), que regulamenta 
os procedimentos para 
compras/aquisições de 
materiais/serviços, a recomendação foi 
adotada, pois os pagamentos são 
efetuados após a emissão da 
Autorização de Pagamento 
devidamente assinada, acompanhada 
da Nota Fiscal atestada.  
 

OS 201317768 
 

Recomendação 
134326 

Estabelecer rotina de capacitação para os 
funcionários do setor administrativo e 
financeiro, relacionada a licitações e contratos. 
 

Recomendação adotada com a 
realização periódica de  capacitação dos 
empregados dos setores indicados na 
recomendação.  
 

OS 201317768 Recomendação 
134327 

Formalizar, em processos administrativos, as 
aquisições de bens e serviços, por meio de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, fazendo 
constar, em páginas numeradas e sequenciais, 
conforme o caso: a solicitação de aquisição; a 
justificativa para o enquadramento da 
contratação direta (parecer jurídico); a pesquisa 
prévia de preços; a autorização para 
contratação; a comprovação da regularidade 
fiscal da contratada; o contrato ou termo 
equivalente; o atesto da execução dos serviços 
ou fornecimento dos bens; as notas fiscais e 
outros documentos pertinentes à contratação. 
 

Recomendação adotada com a edição 
da Instrução de Serviços nº 001/2015 
que instituiu o Sistema de Protocolo 
Informatizado e posteriormente 
atualizada na  Instrução de Instrução de 
Serviço nº 22/2018 (Protocolo), Serviço 
nº 21/2018, que regulamenta os 
procedimentos para 
compras/aquisições de 
materiais/serviços. 

OS 201317768 Recomendação 
134329 

Confirmar a autenticidade das certidões fiscais 
emitidas nos sítios dos órgãos públicos 
emissores, por meio de sua impressão e 
inserção nos respectivos processos de compras. 
 

Recomendação adotada. 
Com a edição da Instrução de Serviços 
nº 010/2016 que regulamenta os 
procedimentos para 
compras/aquisições de 
materiais/serviços, que traz a 
obrigatoriedade de confirmação da 
autenticidade das certidões.  
 

OS201408018  Recomendação 
134326 

Implementar medidas de controle sobre a 
execução e pagamento dos serviços 
contratados, de modo a evitar a ocorrência de 
liquidação/pagamento das despesas sem o 
respectivo fornecimento/execução do objeto 
contratado. 
 

Recomendação adotada. 
Com a edição da Instrução de Serviço nº 
010/2016 e posterior atualização na 
Instrução de Serviço nº 22/2018,que 
regulamenta os procedimentos para 
compras/aquisições de 
materiais/serviços, a recomendação foi 
adotada, pois os pagamentos são 
efetuados após a emissão da 
Autorização de Pagamento 
devidamente assinada, acompanhada 
da Nota Fiscal atestada. 
 

OS 201408018 Recomendação 
134349 

Realizar os processos de avaliação de 
desempenho de acordo com as disposições do 
Regulamento de Avaliação Periódica de 
Desempenho e Curricular do SENAR-AR/CE, em 
observância aos princípios da legalidade e 
isonomia. 
 

Recomendação adotada e executada 
conforme o novo Regulamento de 
Gestão de Pessoal, em vigor a partir 
novembro de 2016. 

 
No ano de 2017 a Controladoria Geral da União – CGU, após auditoria in loco, emitiu o Relatório de Auditoria Anual de Contas 
nº 201701154 – Exercício Financeiro de 2016, com 41 recomendações, as quais se encontram listadas abaixo. Referido 
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relatório está em trâmite no Tribunal de Contas da União – TCU sob o nº 035.108/2017-7 – Relator: Ministro Weder de 
Oliveira. Situação: Aberto.  
 

TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO 
Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação Nº do 
Item 

Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas/ações 
implementadas 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

1.1.2.1 Elaborar conjunto de indicadores de 
desempenho suficiente e útil para o 
monitoramento e gestão dos recursos do 
SENAR/CE, em acordo com a metodologia 
exposta no documento “Técnica de Indicadores 
de Desempenho para Auditorias”, de autoria do 
Tribunal de Contas da União, aprovado por meio 
da Portaria SEGECEX nº 33, de 23 de dezembro 
de 2010, ou outra equivalente. 
 

Designação, por meio da Portaria nº 
015/2017 de 31/07/2017, de profissional 
para atividades relacionadas ao Controle 
Interno, para trabalhar com estratégias e 
procedimentos que possibilitem observar, 
identificar, analisar e dirimir os vícios e 
fragilidades da Gestão.  

 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

1.1.2.3 Aprimorar o processo de levantamento e 
fornecimento inicial de informações, demandado 
pela CGU/CE, no sentido de fornecer dados 
fidedignos sobre a execução do exercício 
auditado, evitando-se retrabalho. 
 

A partir de 2018 o funcionamento do 
Sistema SENAR NAS NUVENS, juntamente 
com a assessoria de Controle Interno, 
proporcionou maior controle sobre as 
conformidades dos cursos, bem como, dos 
atos do pagamento (lista de presença, 
relatórios, etc). Juntamente com o Setor de 
Arquivo/Protocolo, para melhor localização 
dos processos administrativos. 
 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.1.1 Estruturar o processo de prestação de contas do 
SENAR AR/CE no sentido de dotá-lo de 
designação de responsáveis pela coordenação e 
elaboração do Relatório Final para aprovação 
pelo Superintendente e pelo Conselho de 
Administração e desenvolver mecanismos de 
controle de informações que evite a 
incompletude e inconsistência de dados. 
 

Edição da Instrução de Serviço nº 
017/2018, de 16/03/2018, designando as 
Diretoras Técnica e Administrativo-
Financeira como responsáveis pela 
coordenação e elaboração do Relatório de 
Gestão. 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.2.1 Quanto ao Código de Conduta e à Comissão de 
Ética; a) promover ações de divulgação, tais 
como: campanhas, palestras, envio aos 
diferentes grupos de interesse, citações em 
documentos e normas internas, etc; b) incluir no 
Código de Conduta orientações sobre prevenção 
do conflito de interesses e vedações 
relacionadas ao tema; c) instituir comissão de 
ética na entidade; e d) realizar treinamentos 
focados em temas relacionados à integridade e 
valores éticos. 
 

Por meio da Portaria nº 014/2018 que 
designou grupo de trabalho para 
atualização do Código de Conduta; 
Elaboramos o Regimento Interno da 
Comissão de Ética; 
Revisamos os demais normativos que 
necessitem a inclusão das recomendações 
expedidas pela CGU.  

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.2.1 Instituir Auditoria Interna. 
 

Por meio da Portaria nº 015/2017, de 
31/07/2017, designamos profissional para 
atividades de Controle Interno, que no 
presente momento, suprirá a 
recomendação formulada, pois esta 
regional não dispõe de estrutura de 
pessoal e financeira para instituir auditoria 
interna. Apesar de não ser uma Auditoria 
Interna, a criação da Assessoria de 
Controle Interno esta em harmonia com o 
determinado pelo Senar Central. 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.2.1 Ao Conselho de Administração: a) supervisionar a 
definição e a aplicação das normas de conduta da 
organização (integridade e valores éticos da alta 
administração e dos colaboradores com funções 

O Conselho Administrativo está com maior 
atuação, com a adoção de medidas que 
efetivem a recomendação adotada e 
realização de reuniões extraordinárias 
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equivalentes); b) incentivar a gestão baseada em 
riscos, garantido que sejam mapeadas e 
mitigados os riscos relevantes da entidade, por 
meio de atividades de controle em áreas de risco 
significativo; c) expedir orientações à alta 
administração com vistas a contribuir com 
alcance dos objetivos, bem como direcionar os 
rumos da entidade com a correção das 
fragilidades, se for o caso; d) elaborar relatórios 
de acompanhamento ou documento equivalente, 
com vistas a monitorar as deliberações expedidas 
em ata, contribuindo, assim para: i. a realização 
dos objetivos referentes à eficiência das 
operações; ii. a melhoria da qualidade de bens e 
serviços ofertados; iii. Assegurar o cumprimento 
das leis e normas pertinentes; iv. assegurar o 
cumprimento das orientações expedidas. 

para deliberação sobre assuntos 
administrativos, como aprovação de 
normativos, minutas de termos de 
cooperação, etc. Conforme constam em 
atas. 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.2.1 Instituir plano de desenvolvimento de 
competências para lideranças ou futuros líderes. 
 

Recomendação adotada  

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.2.1 Instituir política de gestão de riscos. 
 

Dentro do aspecto da política da gestão de 
riscos, elencamos algumas práticas 
adotadas por nossa regional; Criação da 
Comissão de Ética, Atualização do Código 
de Conduta com as devidas vedações; 
Revisão do Regulamento de Pessoal; 
Maior atuação do Conselho 
Administrativo; Revisão das Instruções de 
serviço de compras, patrocínio, protocolo, 
Gestão de Veículos, Comissão de Bens 
Patrimonial, Fundo Fixo, estagiários, 
Comissão de Conservação e Manutenção 
Predial, Atualização da Comissão de 
Licitação, Comissão de Credenciamento, 
instituímos grupo de trabalho para revisar 
os normativos e incluir as vedações. E 
estamos em constante busca da boa 
governança e boas práticas de gestão., 
 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

2.1.2.1 Implantar controles preventivos de fraudes e 
conluios em licitações, para verificação de 
possíveis relacionamentos que comprometem o 
caráter competitivo (endereço, sócios telefone 
e/ou e-mail comuns; sobrenomes comuns de 
sócios/administradores; área de atuação 
incompatível; data de constituição ou de registro 
na Junta Comercial próxima da data do certame; 
sócios com parentescos com servidores da 
unidade). 
 

Em abril de 2018 passamos a utilizar os 
serviços do sistema “Banco de Preços” 
para melhoria na informação de preços e 
fornecedores.  
Atualização permanente do Cadastro de 
Fornecedores pelo Núcleo de Compras, 
com a solicitação de documentação das 
empresas. E a assessoria de Controle 
Interno analisa, observa, e procura dirimir 
os possíveis vícios e fragilidades da Gestão 

Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201701154 – 

Exercício Financeiro de 2016 

3.1.1.1 Realizar revisão dos Regimentos Interno e do 
Regulamento de Pessoal no sentido de 
harmonizar os instrumentos regulatórios à real 
estrutura e à natureza dos cargos de confiança e 
das funções a eles vinculados, fazendo a devida 
distinção entre as funções vinculadas a cargos de 
confiança e assessoramento, de livre provisão, 
das demais funções gratificadas. 
 

Foi instituído um grupo de estudos para 
revisão e atualização dos Normativos, 
Regimento Interno e do Regulamento de 
Pessoal. 
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3.1.1.1 Contemplar no texto do Regimento Interno a 
competência exclusiva do Conselho de 
Administração e do instrumento do Regimento 
Interno como único meio de alteração da 

A recomendação já está prevista no 
Regimento Interno da instituição (art. 9º, 
inciso XIV). 
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estrutura de cargos permanentes da entidade, 
evitando-se a utilização de outros Regulamentos 
para promover alterações no dispositivo no 
instrumento maior de regulamentação do 
SENAR-AR/CE. 
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3.1.1.1 Incluir nos processos de admissão a devida 
motivação para a escolha do empregado, assim 
como os resultados das avaliações dos processos 
seletivos.  
 

Recomendação adotada.  
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3.1.1.2 Fazer constar em Regime Interno da Entidade e 
Regulamento de Pessoal as devidas vedações ao 
exercício da função de Assessoramento Jurídico 
do SENAR AR/CE, em especial os relativos ao 
exercício de outras funções em órgão colegiados, 
nas Federações e outros entes sindicais da área 
de atuação vinculada ao SENAR AR/CE, bem 
como em entes contratados e conveniados.  
 

Com as revisões dos normativos esta 
recomendação foi adotada.  
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3.1.1.3 Fazer incluir no Código de Ética ou de Conduta 
disposições que trate de forma clara, ampla e 
direta dos valores e condutas esperadas e 
proibidas de todos dentro da organização, 
incluindo os colaboradores e alta direção, sobre a 
prevenção de conflito de interesses e vedações 
relacionadas ao tema. 
 

Com a revisão dos normativos esta 
recomendação foi incluída. 
Incluímos no nosso Código as condutas 
esperadas, vedações e e proibições de 
todos dentro da organização, incluindo os 
colaboradores e alta direção, sobre a 
prevenção de conflito de interesses e 
vedações, etc. 
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3.1.1.3 Instituir Comissão de Ética na entidade. 
 

A comissão de Ética foi instituída por meio 
da Portaria nº 016/2018. 
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4.1.1.1 Criar norma específica para o credenciamento de 
prestadores de serviços que contemple os 
procedimentos para guarda da documentação de 
credenciamento das empresas prestadoras de 
serviços, mecanismos de transparência e 
publicidade, os critérios de rodízio e renovação 
cadastral e demais elementos essenciais do 
processo conforme parâmetros estabelecidos 
neste Relatório de Auditoria. 
 

Foi elaborada a Instrução de serviço para 
o credenciamento de prestadores de 
serviços, APROVADA PELO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO, que regulamenta todos 
os procedimentos e a Comissão de Análise 
do credenciamento incumbida de realizar 
todos os procedimentos para guarda da 
documentação das empresas prestadoras 
de serviço, mecanismos de transparência 
e publicidade, os critérios de rodízio e 
renovação cadastral. 
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4.2.1.1 Encaminhar ao Conselho Deliberativo do Senar 
Nacional, pedido de abertura do devido processo 
de apuração de responsabilidade do 
Superintendente do SENAR AR/CE referente à 
contratação indevida de serviços de coordenação 
do Programa Rede e-Tec por intermédio do 
Contrato nº 004/2013 com a COCEPAT, 
identificando todos os valores pagos a título de 
coordenação de programas e a título de taxa de 
administração, denominada nas notas como 
margem da COCEPAT. 
 

Foi encaminhada carta ao SENAR CENTRAL 
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4.2.1.1 Após o devido processo administrativo de 
apuração de responsabilidades, instaurar a 
devida Tomada de Constas Especial para 
reembolso dos valores pagos indevidamente por 
intermédio do Contrato nº 004/SENAR-AR-
CE/2013 com a Cooperativa Cearense de 
Prestação de Serviços e Assistência Técnica Ltda. 

Aguardando o resultado do procedimento 
administrativo e após a apuração serão 
tomadas as devidas providências. 
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– COCEPAT. 
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4.2.1.2 Elaborar e implantar processo de trabalho 
referente ao credenciamento de prestadores de 
serviços que contemple os procedimentos para 
guarda da documentação de credenciamento das 
empresas prestadoras de serviço, mecanismos de 
transparência e publicidade, os critérios de 
rodízio e renovação cadastral e demais 
elementos essenciais do processo. 
 

Foi a Instrução de serviço para o 
credenciamento de prestadores de 
serviços, APROVADA PELO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO, que regulamenta todos 
os procedimentos e a Comissão de Análise 
do credenciamento incumbida de realizar 
todos os procedimentos para guarda da 
documentação das empresas prestadoras 
de serviço.  
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4.2.1.3 Desenvolver e implantar mecanismos de controle 
efetivo para utilização de contas correntes de 
programas, em especial dos programas nacionais 
evitando o desvio de sua finalidade. 
 

Recomendação adotada.  
Dentro do aspecto de melhorar a 
governança, criamos o núcleo de 
contabilidade, delegando competências e 
distribuição dos trabalhos na área 
financeira. 
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4.2.1.4 Promover a instauração de procedimentos 
administrativo visando a apuração de 
responsabilidades relativa aos pagamentos de 
despesas sem previsão contratual, no âmbito do 
Contrato nº 004/SENAR-AR-CE/2013 com a 
Cooperativa Cearense de Prestação de Serviços e 
Assistência Técnica Ltda – COCEPAT. 
 

Foi formalizado o pedido de apuração das 
responsabilidades a Comissão de Ética. 
Aguardando o resultado do procedimento 
administrativo e após a apuração serão 
tomadas as devidas providências 
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4.2.1.4 Após a instauração do processo administrativo de 
apuração de responsabilidades, tomar 
providências para instauração de Tomada de 
Contas Especial, a partir de orientações do 
Tribunal de Contas da União, prevista na 
Instrução Normativa TCU nº 71/2012 alterada 
pela Instrução Normativa TCU nº 76/2016, com 
vistas à reposição dos valores pagos 
irregulamente no âmbito do Contrato nº 
004/SENAR-A-CE/2013 com a Cooperativa 
Cearense de Prestação de Serviços e Assistência 
Técnica Ltda – COCEPAT, relativo aos 
pagamentos de despesas sem previsão 
contratual, no valor apurado de R$ 102.688,91. 
 

Foi formalizado o pedido de apuração das 
responsabilidades a Comissão de Ética. 
Aguardando o resultado do procedimento 
administrativo e após a apuração serão 
tomadas as devidas providências  
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4.2.1.4 Providenciar aditivo ao Contrato nº 004/SENAR-
AR-CE/2013 com a Cooperativa Cearense de 
Prestação de Serviços e Assistência Técnica Ltda 
– COCEPAT e/ou em próximo contrato que vier a 
substituí-lo, as especificações das atividades de 
apoio a serem prestados pelo licitante 
contratado. 
 

Recomendação adotada. 
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4.2.1.4 Desenvolver e implantar o efetivo controle de 
horas trabalhadas pelos cooperados e 
prestadores de serviços contratados pelo SENAR-
AR/CE e anexar o controle dos processos de 
pagamento. 
 

Recomendação adotada. 

 4.3.1.1 Normatizar controles e o monitoramento da nova 
sistemática de trabalho referente à área de 
supervisão das ações implementadas pelo SENAR 
AR/CE, que forneçam registros de supervisão 
fidedignos e promovam a retroalimentação da 
gestão no sentido de suportar tomadas de 
decisões tempestivas. 
 

Foi realizado processo seletivo para 
contratação de 02 supervisores, e foram 
contratados. 
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4.3.1.1 Instaurar processo administrativo de investigação 
sobre as responsabilidades e impactos, 
referentes à elaboração, assinatura e 
manutenção de Termos de Cooperação com 
entidades sindicais em cuja execução 
identificaram-se casos de ausência de segregação 
de funções e conflitos de interesse quanto à 
execução e supervisão realizadas pelos mesmos. 
 

Foi formalizado o pedido de apuração das 
responsabilidades a Comissão de Ética. 
Aguardando o resultado do procedimento 
administrativo e após a apuração serão 
tomadas as devidas providências 
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4.3.1.2 Providenciar a elaboração de normativo 
específico para nortear as transferências 
efetuadas pelo SENAR AR/CE por intermédio de 
Termos de Cooperação e instrumentos 
congêneres, observando as boas práticas, 
parâmetros existentes no serviço público e 
referências da jurisprudência aplicada à matéria. 
 

Seguimos o Regulamento dos 
Procedimentos para Celebração de 
Termos de Cooperação, do SENAR 
Administração Central, de observância 
para todas as regionais. 
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4.3.1.2 Elaborar minuta de Termos de Cooperação para 
as diversas atividades e programas/projetos do 
SENAR AR/CE evitando-se objetos genéricos e 
imprecisos. 

Recomendação adotada.  
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4.3.1.2 Estruturar o processo de trabalho de concessão, 
acompanhamento e prestação de contas dos 
Termos de Cooperação, no sentido de serem 
aplicados check-lists de cumprimento de todas as 
etapas do processo, de forma a que, mesmo que 
os processos de avaliação, execução e prestação 
de contas estejam separados, a administração 
possa ter a mínima certeza do cumprimento dos 
requisitos de cada etapa e de localização dos 
documentos. 

Recomendação adotada, inclusive com 
reuniões de orientação junto aos 
parceiros.  
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4.3.1.3 Desenvolver sistema de registros de dados 
confiáveis, com interações com o sistema 
financeiro e contábil do SENAR-AR/CE, 
conciliados mensalmente com as contas 
contábeis, evitando-se o fornecimento de dados 
incorretos aos órgãos de controle no final dos 
exercícios fiscais. 

Recomendação adotada, com a 
alimentação dos sistemas contábeis e 
financeiros integrados, adotados pela 
entidade.  
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4.3.1.4 Revisar os termos do Acordo de Cooperação 
entre FAEC e SENAR no tocante à execução anual 
do PECNORDESTE, no sentido de se evitar a 
utilização dos recursos para custeio de atividades 
permanentes. 
 

Recomendação adotada. Para os anos de 
2017 e 2018 não realizamos termo de 
parceria com a FAEC para realização do 
evento PECNORDESTE. 
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4.3.1.4 Restringir o período de execução dos Termos de 
Cooperação para eventos ao período de 
planejamento imediato, execução e prestação de 
contas em período razoável de tempo 
estritamente necessário, evitando firmar termos 
de longo prazo para eventos de curta duração. 
 

Recomendação adotada.  
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4.3.1.4 Encaminhar ao Conselho Deliberativo do Senar 
Nacional, pedido de abertura do devido processo 
de apuração de responsabilidade do 
Superintendente do SENAR AR/CE referente à 
aprovação de despesas de Apoio Técnico 
Administrativo, no valor de R$ 133.996,42, 
quantificando o total utilizado para custeio de 
atividades próprias da FAEC no âmbito do Termo 
de Cooperação nº 001/2016 – XX Seminário 
Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE 2016. 
 

Recomendação adotada.  
 

Relatório de Auditoria Anual 4.3.1.4 Após o processo de apuração de Aguardando o resultado do procedimento 



 

69 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAR-AR/CE

de Contas nº 201701154 – 
Exercício Financeiro de 2016 

responsabilidade, instaurar processo de Tomada 
de Contas Especial, com vistas ao ressarcimento 
das despesas indevidas e posterior julgamento 
pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

administrativo e após a apuração serão 
tomadas as devidas providências 

 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Relatório 
Nº 
do 

item 

Descrição sucinta do item da 
recomendação 

Providências adotadas / Ações 
implementadas 

NÃO SE APLICA  

9- Apêndices 
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
(Somente para o Departamento Nacional) 
 
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Todas as demonstrações consolidadas http://app.senar.org.br/transparencia/ 
SENAR Administração Central  
 
Considerações gerais 
 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 

Dados exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na prestação de contas. Devem ser 
apresentados em formato de banco de dados e encaminhadas ao TCU e à Controladoria Geral da União 
(CGU), que compartilharão essas informações, não devendo ser incluídos no Relatório de Gestão. 

Deve-se observar que esses dados servirão como base no planejamento das ações fiscalizatórias, não se 
destinando à publicação. As informações serão usadas internamente pelo TCU e pela CGU, que se 
comprometem com o sigilo das informações cedidas, em conformidade com os normativos que regem a 
confidencialidade de dados nessas instituições.  

Os dados devem ser encaminhados por meio das planilhas do Excel anexas a este documento. As 
planilhas devem ser preenchidas de acordo com as orientações apresentadas na sequência, validadas 
pelo gestor e encaminhadas ao TCU até o prazo limite definido em normativo próprio. 

 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares 
 

10 – Anexo:banco de dados 
Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não devendo ser 
inseridos no Relatório de Gestão.  
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10.1- Licitações e Contratos 
Para cada um dos procedimentos licitatórios iniciados ou em desenvolvimento ou contratos firmados 
pela entidade no exercício a que se referem essas contas, informar os seguintes dados: 
Será anexado  a planilha enviada a CGU referente ao ano 2018. 
 

Licitação/Contrato 
Entidade/UF: 

Ano: 

Número do edital: 

Data do edital: 

Número do processo: 

Modalidade: 

Natureza do objeto: 

Descrição do objeto: 

Critério de julgamento: 

Existem mais licitantes: 

Licitantes: 

Data da homologação: 

Número do contrato: 

Razão social: 

CNPJ: 

Data do contrato/avença: 

Valor do contrato: 

Vigência: 

Aditivo/preço: 

Aditivo/prazo: 

Alteração aditiva do objeto: 

Valor de referência: 

Fase atual: 

Percentual de execução financeira: 

Recursos da gratuidade: 
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10.2- Transferências de recursos 
Para cada transferência concedida pela entidade no exercício a que se referem essas contas, informar os 
seguintes dados: 
Será anexado  a planilha enviada a CGU referente ao ano 2018. 
 

Transferência de recursos 
Entidade/UF: 

Ano de transferência: 

Tipo de transferência: 

Descrição do objeto: 

Número do instrumento: 

Número do processo: 

Código conta contábil: 

Data do firmamento: 

Quant. parcelas pactuadas: 

Quant. parcelas transferidas: 

Valor total pactuado: 

Valor transferido: 

Prestação de contas: 

Razão social do beneficiário: 

CNPJ do beneficiário: 

Nome pessoa física do beneficiário: 

Observação: 

 

10.3- Receitas  e Despesas da entidade 
Abaixo, demonstramos o Balanço Orçamentário do Exercício de 2017, com proposta original e a 
reformulação realizada em setembro de 2018: 
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Fonte: Sistema Orçamentário do SENAR Admnistração Central/2018 
 

a) Nas receitas, o destaque está nas receitas de transferências correntes, com uma execução 
de 93,88% da proposta reformulada, ultrapassando em valores reais as receitas de contribuições 
que atingiu 94,23%. Enquanto as receitas patrimoniais, que são os juros de títulos de renda, atingiu 
97,76% da proposta reformulada. 

 
Em termos de gestão Orçamentária-Financeira, destacamos, no quadro acima, comparativamente, 
os valores reformulados para os arrecadados em 2018, onde verificou-sea diferença a menor de 
R$1.354.343,48 da receita arrecadada em relação a reformulação orçamentária. Após a 
reformulação do orçamento, a realização das receitas estão em 91,70%, da meta prevista para o 
exercício. 

 
b) No comparativo das despesas orçadas com as realizadas em 2018, verificamos a realização 
de 93,35%, se compararmos com reformulação orçamentária, causando assim um déficit 
orçamentário de R$ 513.676,38, conforme demonstrado no quadro orçamentário acima. 

 
As despesas mais significativas no orçamento é a rubrica outras despesas correntes onde 
estãoinseridas a FPR – Formação Profissional Rural, PS – Promoção Social, as capacitações 
osprogramas especiais e projetos que fazem parte da atividade fim da entidade. 
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Embora tenhamos atingindo o percentual regimental de 80% e 20%, respectivamente, para asáreas 
Meio e Fim, as ações de Manutenção de Serviços Administrativos, Promoção Social eFormação 
Rural contribuindo assim, para o déficit anual. 

 
10.4 - Quadro comparativo dos Repasses Líquidos da Receita 

 
A seguir, quadro e gráfico do repasse líquido da receita dos últimos ois anos, o comparativo da 
arrecadação 2017/2018 e a evolução da arrecadação: 

 

 
Fonte: SIGAS- SENAR Admnistração Central 
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10.5- Recursos Humanos 

 
 
 
 
 


