
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Gestão do exercício de 2014 

apresentados aos órgãos de controle interno e 

externo como prestação de contas anual a que esta 

Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da 

Constituição Federal, elaborado de acordo com as 

disposições da Instrução Normativa do TCU 

nº63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 

134/2013, Portaria TCU nº 139/2014, Portaria 

TCU nº 90/2014 e das orientações do órgão de 

controle interno – Portaria CGU n° 522 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém, (Pa) 2015 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

 

 

 

 

 

AR – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

BPA – BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGROCULTURA 

CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS 

FPR – FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL 

GAF – GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

IDHI – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL 

MAPA – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

MPT – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PS – PROMOÇÃO SOCIAL 

PRONATEC  - PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

SEBRAE/PA – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

DO PARÁ 

SENAR – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Título Página 

 

Quadro A.1.1 Identificação da Unidade 8 

Quadro A.2.3.1 Programação e Execução das Metas Física e Financeira do 

Programa Formação Profissional Rural FPR - 2014 

 

19 

Quadro A.2.3.2 Programação e Execução das Metas Física e Financeira do 

Programa Promoção Social PS - 2014 

 

23 

Quadro A.2.3.3 Programação e Execução das Metas Físicas e Financeira dos 

Programas Especiais PE - 2014 

 

24 

Quadro A.2.3.4 Programação e Execução das Metas Físicas e Financeira do 

Programa Gestão Administrativa/Financeira GAF  - 2014 

 

25 

Quadro A.3.1 Avaliação do Sistema de Controle Interno 30 

Quadro A.3.2 Remuneração (GETON) dos Conselhos de Administração e Fiscal 32 

Quadro A.3.3 Síntese da Remuneração dos Conselhos Administrativo e Fiscal 33 

Quadro A.4.1.1 Programação da Receita–Receita Prevista X Receita Arrecadada 33 

Quadro A.4.2.1 Programação das Despesas Correntes 34 

Quadro A.4.2.2 Resumo da Programação da Despesa 34 

Quadro A.4.2.3 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas 34 

Quadro A.4.2.4.1 Despesas Por Modalidade de Contratação 35 

Quadro A.4.2.4.2 Despesas Correntes Por Grupo e Elemento de Despesa 35 

Quadro A.4.3.1 Informações Sobre Transferências de Recursos 36 

Quadro A.4.3.2 Resumo dos Instrumentos Celebrados nos 3 Últimos Exercícios 37 

Quadro A.4.3.3 Resumo da Prestação de Contas S/ as Transferências Concedidas 

na Modalidade Termo de Cooperação e Contrato de Patrocínios 

 

37 

Quadro A.4.3.4 Visão Geral da Análise das Prestações de Contas dos Termos de 

Cooperação e Contratos de Patrocínios 

 

38 

Quadro A.5.1 Força de Trabalho – Situação em 31/12/14 39 

Quadro A.5.2 Quantidade de Empregados da Unidade por Faixa Etária 39 

Quadro A.5.3 Quantidade de Empregados da Unidade por Nível Escolaridade 40 

Quadro A.5.4 Custo de Pessoal no Exercício de Referencia e nos 2 Anteriores 40 

Quadro A.7.1 Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade 41 

Quadro A.8.1 Gestão Ambiental e licitações Sustentáveis 43 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

5 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013 ALTERADA PELA Nº 139/2014– 

CONTEÚDO GERAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE  

1.1 Identificação da Unidade 8 

1.1.1 Relatório de Gestão Individual 8 

1.2 Normas de Criação Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 8 

1.3 Finalidades e Competências Institucionais da Unidade Jurisdicionada 8 

1.4 Setores da Economia Local Abrangidos pela Entidade 9 

1.4.1 Principais Parceiros 10 

1.512 Organograma Funcional com descrição da Entidade 11 

1.5.1 Macroprocessos Finalísticos 14 

1.5.2 Macroprocessos de Apoio 15 

2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS  

2.1 Planejamento das Ações da Unidade 16 

2.2 Estratégia de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 17 

2.3 Demonstração da Programação e Execução Física e Financeira do Plano da 

Entidade para o Exercício de Referência 

 

18 

2.3.1 Programação e Execução das Metas Física e Financeira do Programa de 

Formação Profissional Rural - 2014 

 

18 

2.3.2 Programação e Execução das Metas Física e Financeira do Programa de 

Promoção Social - 2014 

 

22 

2.3.3 Programação e Execução das Metas Física e Financeira dos Programas 

Especiais - 2014 

 

24 

2.3.4 Programação e Execução das Metas Física e Financeira do Programa Gestão 

Administrativa e Financeira - 2014 

 

25 

2.4 Indicadores de Desempenho Institucional 26 

2.4.1 Analise dos Resultados Alcançados em 2014 27 

2.4.2 Dificuldades Encontradas e Sugestão para soluções 28 

3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO  

3.1 Estrutura de Governança 29 

3.1.1 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 30 

3.2 Administração da Entidade – Principais Dirigentes e Membros dos Conselhos 31 

3.3 Remuneração Paga aos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal 32 

4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

4.1 Demonstração da Programação da Receita 33 

4.2 Informação Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 33 

4.2.1 Programação de Despesas Correntes 34 

4.2.2 Resumo da Programação de Despesas 34 

4.2.3 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas 34 

4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa 35 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

6 

 

 

 

 

4.2.4.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação 35 

4.2.4.2 Despesas Por Grupo e Elemento de Despesa 35 

4.3 Transferências de Recursos 35 

4.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício 36 

4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados 

nos Três Últimos Exercícios 

37 

4.3.4 Informações Sobre a Prestação de Contas Relativas aos Termos de Cooperação e 

Contratos de Patrocínios 

37 

4.3.5 Informação Sobre a Análise das Prestações de Contas dos Termos de Cooperação 38 

5 GESTÃO DE PESSOAS – INFORMAÇÃO SOBRE RECURSOS 

HUMANOS DA ENTIDADE 

 

5.1 Informações Sobre Recursos Humanos da Unidade 39 

5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 39 

5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 39 

5.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Segundo a Idade 39 

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Segundo a Escolaridade 40 

5.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade 40 

7 

 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

7.1 Gestão da Tecnologia da Informação 41 

8 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

8.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 43 

10 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

10.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade em Especial nas NBC T16.9 e NBC T16.10 

 

44 

10.2 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei 6.404/1976 45 

10.2.1 Balanço Patrimonial 45 

10.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício - DRE 46 

10.2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL 47 

10.2.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto 48 

10.2.5 Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis 50 

11 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO  

11.1 Informações Consideradas Relevantes pela Unidade para Demonstrar a 

Conformidade e o Desempenho da Gestão no Exercício 

 

55 

11.1.1 Parecer do Conselho Fiscal da Unidade 55 

11.1.2 Ata do Conselho Administrativo da Unidade 56 

11.1.3 Relatório da Auditória Independente 61 

11.1.3.1 Comentários e Conclusão dos Auditores Independentes sobre a prestação de 

contas das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 

2014. 

 

 

70 

11.1.4 Analise do Conselho Fiscal Nacional 73 

11.1.5 Parecer  Nº 05/15 CF -  Conselho Fiscal Nacional 74 

11.1.6 Resolução nº 018/15/CD -  Conselho Deliberativo Nacional 75 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

7 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório de gestão apresenta as ações educativas desenvolvidas pelo SENAR no ano de 

2014. Mostra, no período considerado, os resultados alcançados e faz algumas comparações com 

as realizações dos dois últimos exercícios, tanto na área finalística quanto na área administrativa. 

 

Apresenta as finalidades da Unidade Jurisdicionada (UJ) e procura entender as recomendações 

governamentais contidas nas Instruções Normativas (IN), Decisões Normativas (DN) e Portarias 

do Tribunal de Contas da União (TCU) e Corregedoria Geral da União (CGU), orientadoras que 

são para o relatório aqui apresentado, além de comentar sobre os resultados, relacionados à 

execução prevista no Planejamento Anual de Trabalho (PAT/2014). 

 

Traz informações sobre a programação e o plano de metas e de ações, salientando que estão 

voltadas para sua visão institucional, metas físicas, seus objetivos e metas financeiras. 

 

Comenta sobre as estratégias operacionais adotadas e as ações desenvolvidas, isoladamente e em 

parceria com instituições públicas e privadas vinculadas ao setor rural estadual, cujos objetivos 

estão voltados para gerar benefícios ao setor alvo da UJ. 

 

Destaca que os trabalhos foram realizados com a colaboração dos Sindicatos de Produtores Rurais, 

cujas atividades estão direcionadas para os setores econômicos e sociais dos municípios 

trabalhados. 

 

Enfatiza que os trabalhos desenvolvidos foram ações voltadas para a profissionalização e 

promoção social, com vistas à geração de emprego e renda e agregação de valores econômicos e 

sociais ao homem rural. 

 

O Relatório de Gestão do SENAR-AR/PA, está estruturado com base na Instrução Normativo 

TCU 63/2010. DN TCU nº 134/2013 Anexo II DN TCU 139/2014 e na Portaria  90/2014 e nas 

orientações da Portaria CGU nº 522 de 2015.  

 

Não consta neste Relatório de Gestão o Itens 6, com subitens e quadros do Anexo II da DN TCU 

nº 134/2014, apesar de se aplicar à natureza do SENAR-AR/PA, a instituição não possui prédio 

próprio e nem frota de veículos. 

 

Não constam também neste Relatório de Gestão os Item 9 com subitens e seus respectivos 

quadros: 9.1, 9.2 e 9.3 do Anexo II DN TCU nº134/2013, porque não houve ocorrências neste 

exercício. 
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1 – IDENTIFICAÇÃO  E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 

 

1.1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada 

1.1.1 – Relatório de Gestão Individual  

1.1.2 Quadro A.1.1 – Identificação da UJ – SENAR/AR/PA 

 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego   

 
Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – AR/PA  

Denominação Abreviada: SENAR-PA 

Código da UJ titular do relatório 389040  

Código SIORG: 0000 Código LOA: 0000 Código SIAFI: 0000 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Entidade que arrecada e/ou gerencia contribuições para fiscais 
 

CNPJ:  
04.309.367/0001-42

 

Principal Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial na 
área rural 

 
Código CNAE: 
   85.99-6-04 

Telefones/Fax de contato:   (091) 40085300 (091)40085365 
 Endereço Eletrônico: senar@senar-pa.com.br 

Página na Internet: http://www.faepanet.com.br 

Endereço Postal: TV. Dr. Moraes, 21 – 7º - Edifício Palácio da Agricultura – Bairro Nazaré – CEP: 66035-080  

 

 

 

1.2 – NORMAS DE CRIAÇÃO RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA – 

SENAR/AR/PA 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Pará - 

SENAR-AR/PA, é uma Instituição de direito privado e de execução descentralizada das ações de 

Formação Profissional Rural e Promoção Social do Trabalhador Rural, prevista no art. 1º da Lei 

n.º8.315 de 23. De dezembro de 1991, criada pela Portaria n.º 012/94 de 04 de abril de 1994, do 

Presidente do Conselho Deliberativo, com base no inciso X do Art. 15 do Regimento Interno do 

SENAR - Administração Central, e atua no espaço de vivência do produtor/trabalhador rural. O 

SENAR-AR/PA tem em sua estrutura organizacional a seguinte composição: 

 

Conselho Administrativo; Superintendência; Conselho Fiscal; Gabinete de Apoio à 

Superintendência; Coordenadoria Técnica Pedagógica; e Coordenadoria Administrativa e 

Financeira. 

 

1.3. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

JURIDICIONADA. 

 

O SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-, criado pela Lei nº 8.315, de 23 de 
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dezembro de 1991, e regulamentado pelo Decreto nº 566 de 10 de junho de 1992, é vinculado a 

nível nacional à Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA e a nível estadual 

às Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados. É uma instituição de natureza privada e tem 

como missão institucional a Capacitação Profissional e a Promoção Social do produtor, do 

trabalhador rural e suas famílias, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental do setor produtivo rural.  

O SENAR – Administração Regional do Estado do Pará – SENAR-AR/PA, é o Órgão de execução 

descentralizada das ações de Formação Profissional Rural  (FPR) e Promoção Social (PS) do 

Trabalhador Rural, prevista no Art. 1º da Lei 8.315 de 23 de Dezembro de 1991, e pelo regulamento 

do SENAR conforme Decreto nº 566 de 10 de Julho de 1992, com alterações do Decreto nº 790 de 

31 de Março de 1993, criada pela Portaria n. º 012/94 de 04 de Abril de 1994 do Presidente do 

Conselho Deliberativo, com base no Inciso X do Art. 15º do Regimento Interno do SENAR – 

Administração Central e tem como objetivos: 

I - organizar, administrar e executar no território do Estado do Pará, o ensino de Formação  

Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) dos Trabalhadores Rurais e dos Trabalhadores das 

Agroindústrias que atuam exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal; 

 

II - assistir aos empregadores no planejamento, elaboração e execução de programas de 

treinamentos e na realização de aprendizagem metódica no próprio emprego; 

 

III – com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir 

metodologias adequadas à Formação Profissional Rural e Promoção Social do Trabalhador Rural; 

 

IV – exercer em conjunto com o SENAR – Administração Central a coordenação, supervisão e 

fiscalização da execução dos Programas e Projetos de Formação Profissional Rural e Promoção 

Social, no Estado do Pará; 

 

V – promover a implantação e implementação operativa das ações de Formação Profissional Rural e 

Promoção Social diretamente e com apoio das entidades sindicais patronais, em cada município do 

Estado do Pará; 

 

VI – prestar assessoria a entidades governamentais e privadas, relacionadas com a Formação 

Profissional Rural e atividades assemelhadas. 

 

 

1.4 – SETORES DA ECONOMIA LOCAL ABRANGIDOS PELA UNIDADE 

JURIDISCIONADA. 

 

Compete ao SENAR desenvolver ações de FPR e atividades de PS voltadas ao homem rural, 

contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria de sua qualidade de 

vida e pleno exercício da cidadania. 

 

O SENAR-PARÁ atua em todo o Estado do Pará de forma descentralizada, em parceria com os 

Sindicatos de Produtores Rurais e o apoio de uma equipe terceirizada de técnicos especializados (os 

instrutores do SENAR) objetivando a geração de renda e emprego. As ocupações das várias cadeias 

produtivas trabalhadas, estão inseridas nos setores econômicos a seguir descritos: 
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- Setor Primário ou de produção, no qual há oferta de cursos abrangendo as ocupações das áreas da 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Aquicultura e  Extrativismo; 

 

- Setor Secundário ou de transformação, com oferta de cursos sobre as ocupações da Agroindústria; 

 

Setor Terciário referente ao comércio, prestação de serviços, com eventos contemplando as 

Atividades de Apoio a Produção e Atividades de Prestação de Serviços Rurais. 

 

 

1.4.1 - PRINCIPAIS PARCEIROS: vários são os parceiros que direta ou indiretamente  

participam e apoiam as ações do SENAR-PARÁ, conforme citações abaixo: 

 

 Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA) – além de participar de acordo de 

colaboração técnica através de seus sindicatos de produtores rurais e o SENAR, apoia as 

ações fornecendo seus espaços físicos para palestras, seminários, além de outras 

colaborações de interesse do setor produtivo; 

 Sindicatos de Produtores Rurais – participam disponibilizando sua estrutura técnica e 

administrativa na organização e execução das ações/atividades do SENAR nos interiores; 

 Sindicatos de Trabalhadores Rurais – participam como demandantes das ações do SENAR; 

 Associações de produtores – atuam como demandantes das ações de capacitação e promoção 

social do SENAR; 

 Banco do Brasil S/A – realizações de convênios/acordos de colaboração técnica, 

fornecimento de instrutores para palestras em assuntos de interesse do produtor; 

 Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) – disponibilizando recursos 

financeiros através de acordos de colaboração técnica e/ou convênios; 

 Cooperativas de Produtores – cessão de locais para realização de cursos e como 

demandantes das ações; 

 EMATER – acordos de colaboração técnica, dias de campo, além de outras atividades 

técnicas; 

 EMBRAPA – acordos de colaboração técnica, ministração de cursos para instrutores do 

SENAR, dias de campo; 

 Empresas Rurais – além de contribuírem com a arrecadação compulsória dos recursos 

financeiros do SENAR, participam de projetos sociais, além de eventualmente cederem 

suas estruturas físicas e equipamentos para outros cursos do SENAR; 

 CEPLAC – através de acordos de colaboração técnica, apoio em eventos de interesse dos 

produtores de cacau, e outras atividades do setor.  

 Fundação Educacional do Exercito Brasileiro – FUNCEB; atua como demandante de 

cursos, mediante acordos/convênios de colaboração técnica e financeira; 

 Igrejas católica e evangélica – atuam como demandantes das ações do SENAR em 

comunidades carentes do entorno da cidade de Belém (capital do Estado) e de municípios 

vizinhos. 

 Prefeituras Municipais – apoiam disponibilizando locais para os cursos, fornecendo parte 

de materiais instrucionais, equipamentos (tratores, etc), além de outros; 

 SEBRAE – mediante acordos/convênios de colaboração técnica e financeira; 

 Secretaria de Estado de Agricultura do Estado do Pará – SAGRI; mediante 

acordos/convênios de colaboração técnica e financeira; 
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 Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará  - SEDUC; mediante acordos de 

colaboração técnica, cessão de espaços para palestras, seminários, etc; 

 Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA- participa das ações através de acordos 

de colaboração técnica, cessão de espaços para realização de palestras, além de outras; 

 

1.5 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

O SENAR tem como missão institucional a Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção 

Social (PS) do homem do campo e suas famílias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

do setor rural, nos aspectos econômico, social, político e ambiental. A nível nacional o SENAR é 

vinculado à Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA) e a nível estadual é 

vinculado às Federações de Agricultura e Pecuária 

Para atendimento dos seus objetivos o SENAR, no estado do Pará, tem como organização 

funcional na sua sede em Belém, a estrutura demonstrada no Organograma Funcional a seguir 

demonstrado: 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SENAR/AR/PARÁ 
           

    Conselho      

    Administrativo      

            

 Conselho         Conselho   

 Fiscal      Consultivo   

            

            

    Superintendência      

            

            

            

 Assessorias         Gabinete   

                

   

  
 
              

 

 
  
           

 

Coordenação Técnica         Coordenadoria Adm 

Pedagógica         Financeira 

              

              

Setor de Informática   Setor de Supervisão    Setor 

   Pedagógica e Arrecadação    Recursos Humanos 

            

            

         Setor 

         Contábil 

            

            

         Setor de Patrimônio 

        Compras e Almoxarifado 
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DESCRIÇÃO DAS UNIDADES QUE COMPOEM O ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

 CONSELHO ADMINISTRATIVO - é o Órgão máximo no âmbito da Administração 

Regional do Pará, formado por 05 (cinco) Membros Titulares e igual número de Suplentes 

e têm mandato de 03 (três) anos.  Dentre outras deliberações, compete: fixar a política de 

atuação da Administração Regional e estabelecer as normas operacionais que regem suas 

atividades, bem como, fazer obedecer às diretrizes gerais aprovados no regimento interno 

do SENAR-AR/PA; aprovar mudanças e/ou alterações na estrutura organizacional básica 

do SENAR-AR/PA, adaptando-se à necessidade da Administração, criando, fundindo ou 

extinguindo Unidades Administrativas; aprovar os Planos Anuais e Plurianuais de 

Trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à Administração Central, para 

consolidação; aprovar o Balanço Geral e as demais demonstrações financeiras, o Relatório 

Anual de Atividades e encaminhá-los a Administração Central, para a Consolidação. 

 CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal Regional é composto por 03 (três) membros 

titulares e igual número de suplentes, têm o mandato de 03 (três) anos, coincidentes com o 

mandato do Conselho Administrativo sendo assessorado por Auditoria Externa de 

reconhecida idoneidade e experiência, quando necessário; acompanha e fiscaliza a 

execução financeira e orçamentária observada o contido no Relatório de Atividades e 

Pareceres da Auditoria Independente; examinar e emitir pareceres sobre o Balanço Geral e 

demais demonstrações financeiras. 

 CONSELHO CONSULTIVO – órgão de assessoramento ao Conselho Administrativo 

compete: oferecer originariamente, ao Conselho Administrativo, estudos, pareceres e 

sugestões sobre assuntos diretamente ligados a Formação Profissional Rural e Promoção 

Social dos Trabalhadores Rurais do Estado do Pará. – (Ainda não foi implantado). 

 SUPERINTENDÊNCIA – cumprir os objetivos da Administração Regional emanado no 

Art. 1º e 2º do Regimento e seus Incisos; exercer a coordenação, supervisão e fiscalização 

da execução dos Programas e Projetos de Formação Profissional Rural e Promoção Social 

no Estado; articular com órgãos e entidades públicas ou privadas, estabelecendo 

instrumentos de cooperação;  gerenciar todas as atividades realizadas pela instituição no 

estado.  

 ASSESSORIA – JURÍDICA: À Assessoria Jurídica, órgão de assessoramento superior, 

diretamente vinculado ao Superintendente, compete: assessorar a Superintendência, bem 

como orientar os demais órgãos do SENAR-AR/PA sobre matéria jurídica em geral, 

pronunciando-se sobre assuntos jurídicos que lhe forem submetidos; analisar minutas de 

convênios, contratos, acordos de cooperação técnica e financeira e ajustes de interesse do 

SENAR-AR/PA e opinar sobre aspectos jurídicos de tais instrumentos; apoiar 

juridicamente a Comissão de Licitação na condução dos processos licitatórios realizados 

pelo SENAR-AR/PA, em todas as modalidades para o cumprimento da Legislação vigente; 

representar o órgão externamente frente a questões jurídicas e judiciais em que o SENAR-

AR/PA seja parte; prestar apoio ao Conselho Fiscal do SENAR-AR/PA no desempenho de 

suas atribuições e colaborar com as auditorias externas, quando solicitado; conduzir 

sindicâncias e inquéritos administrativos instaurados por determinação superior; 
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 ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO: A Assessoria de Comunicação, órgão de 

assessoramento superior, diretamente vinculada à Superintendência compete: – Assessorar 

a Superintendência nos serviços de comunicação social, seja no trabalho interno ou no 

externo como relações públicas, através da divulgação na imprensa das atividades 

institucionais; atuar como porta-voz da instituição no que tange a informações para o 

público externo através dos veículos de comunicação e a mídia em geral; coordenar o 

serviço de cerimonial, organização de eventos, solenidades, recepções, atos oficiais e 

outras atividades correlatas; articular com lideranças governamentais, parlamentares, 

privadas e sindicais com o objetivo de fornecer e receber informações de interesse do 

órgão; divulgar as ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social do SENAR-

AR/PA na mídia paraense nos mais diversos meios de comunicação.  

 COORDENAÇÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA – Coordena a elaboração e execução do 

programa anual de trabalho – PAT; participa da elaboração de projetos para captação de 

recursos financeiros para financiamento de projetos de interesse do SENAR-AR/PA; 

representa a instituição em eventos técnicos e grupos de trabalho, dentre outros. 

 GABINETE: apoiar a Superintendência no desempenho de suas funções regulamentares, 

organizar as agendas, secretariar reuniões, lavrar as atas e resenhas respectivas, manter sob 

sua guarda os documentos pertinentes e divulgar as decisões da Superintendência, 

mantendo sob sua guarda e efetivo controle todos os documentos e processos, bem como, 

os de natureza sigilosa e confidencial que tramitarem pelo gabinete; elaborar minutas de 

convênios, contratos e ajustes de interesse do SENAR-AR/PA; elaborar material de apoio à 

Superintendência por ocasião das reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal, como: 

Convocação, pauta, matérias de deliberação entre outras; colaborar com as auditorias 

interna e externa. (Ainda não foi  implantado). 

 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – Subsidiar a 

Superintendência com informações sobre as políticas de administração de recursos 

humanos, materiais e financeiros envolvidos no desenvolvimento das atividades do 

SENAR-AR/PA, auxiliarem, dar o devido apoio logístico para consecução dos resultados 

finalísticos; coordenar a execução de todas as atividades financeiras, compras, patrimônio, 

contábil, orçamentária Almoxarifado e pessoal do SENAR-AR/PA., auxiliar o Conselho 

Fiscal Regional durante as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, bem como, às 

Auditorias, fornecendo as competentes informações e disponibilizando documentos 

financeiro-contábeis, orientar todas as unidades administrativas do SENAR-AR/PA sobre a 

aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros recebidos de adiantamento, 

operacionalizar a liberação de recursos para pagamento da folha de pagamento de pessoal, 

pagamento das diárias e adiantamentos contidos nas programações relativas a viagens para 

a realização de ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social; manter 

permanente controle dos recursos orçamentários e extra orçamentários dos Programas e 

Projetos, por elemento de despesa, de forma que possibilite a qualquer momento a 

verificação dos saldos disponíveis, e outras atividades inerentes. 

 SETOR DE ARRECADAÇÃO  – Desempenhar atividades de acompanhamento, 

avaliação e controle do processo de arrecadação do SENAR-AR/PA, apoiar a equipe de 

orientadores, núcleos de sindicatos e Assessores Técnicos Sindicais, quanto a Contribuição 

Previdenciária Rural; 
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 SETOR DE INFORMÁTICA -  O setor de Informática tem a missão de prover recursos 

tecnológicos, para oferecer os melhores serviços às equipes que compõem o SENAR-

AR/PA; é responsável pela administração da rede de computadores; suporte a usuários 

internos e outras atividades inerentes ao setor. 

 SETOR DE RECURSOS HUMANOS – Controla e executa atividades/processos 

inerentes aos recursos humanos da instituição; 

 SETOR CONTÁBIL – É o setor responsável pelos registros contábeis, emissão de 

Balancetes, Balanços e Demonstrações de Resultados, elabora prestação de contas de 

convênios e contratos, prestações de contas quadrimestrais para apresentação e aprovação 

pelos Conselhos Fiscal e pela Unidade Nacional, Processo de prestação de contas anual, 

analise de prestações de contas de convênios/Termos de cooperação, além de outros 

serviços  financeiros de natureza contábil. 

 SETOR PATRIMÔNIO - É o setor responsável por controlar, cadastrar e proceder ao 

tombamento dos bens móveis e imóveis de propriedade do SENAR-AR/PA, propondo 

seguro para estes; realizar os trabalhos de inventário, registro e controle de bens móveis e 

imóveis do SENAR-AR/PA ao final de cada exercício. 

 SETOR COMPRAS - É o setor responsável por promover, mediante autorização superior, 

a aquisição de material e / ou contratação de serviços de terceiros para dotar todos os 

departamentos do SENAR-AR/PA, mediante processo legal, obedecendo à legislação 

específica em vigor que rege a matéria,  organizar e manter atualizado um cadastro de 

fornecedores de material e de serviços; 

 SETOR ALMOXARIFADO – É o setor responsável por controlar o estoque e a 

distribuição de material mantendo atualizados os registros de entrada e saída de materiais, 

fixando níveis de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido de material (suprimento) 

receber, conferir, aceitar, classificar, guardar e distribuir material de conformidade com as 

instruções vigentes sobre o assunto, bem como, atestar faturas e outros documentos de 

compra, para efeito de pagamento. 

 

1.5.1 - MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS. 

 

A Formação Profissional Rural, e a Promoção Social, se apresentam como parte de um processo 

educacional, cujo conjunto determina procedimentos que visam à construção do conhecimento 

voltado para a realidade rural num amplo sentido, onde a geração de informações, a iniciativa, a 

criatividade, o senso crítico, e o poder de decisão possam ser enfatizados como caminhos para a 

obtenção da cidadania do homem do campo, tendo como via de acesso a relação 

trabalho/educação.  

 

As ações de FPR e atividades de PS implementadas pelo SENAR-AR/PA se dão em níveis de 

qualificação, especialização, aperfeiçoamento e atualização, e tem como objetivo final a 

preparação dos produtores, trabalhadores, mulheres e jovens rurais, nas ocupações que compõe o 
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universo agro-silvo-pastoril, considerando a sustentabilidade econômica, social, política e 

ambiental. 

 

Para atingir seus objetivos o SENAR através de ações/atividades de Formação Profissional e de 

Promoção Social, disponibiliza cursos, em geral com duração de 40 (quarenta) horas semanais, 

com turmas de 15 a 20 participantes, que ao final dos treinamentos recebem certificados que os 

habilitam a exercer as atividades para as quais foram treinados. 

As demandas  de cursos a serem disponibilizados para os produtores, constituem o Plano Anual de 

Trabalho (PAT), com duração de um ano, que é elaborado a partir das demandas das diversas 

cadeias produtivas identificadas pelos Sindicatos de Produtores Rurais, Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, Associações de produtores, Empresas rurais, além de outros parceiros que 

atuam no meio rural. 

Conhecidas essas demandas, os cursos são organizados de acordo com as metodologias próprias 

do SENAR, conforme as etapas a seguir: 

a) Mobilização dos participantes – realizada pelo Assessor Técnico Sindical (ATS), técnico de 

nível médio ou superior localizado na sede interiorizada da Coordenação do Núcleo de Sindicato 

do Produtor Rural, treinado para essa finalidade. Nessa etapa, o mobilizador ao visitar a 

comunidade e/ou produtores/trabalhadores demandantes, além de avaliar as condições locais de 

apoio aos cursos demandados, seleciona os participantes que julgar aptos a receberem o 

treinamento solicitado; 

b) Ministração dos cursos – realizada por instrutores terceirizados e treinados na metodologia do 

SENAR; 

c) Ao final do treinamento, o instrutor elabora seu relatório de conclusão do curso, o qual é 

encaminhado para a Coordenação Técnica de execução do programa, localizada em Belém, capital 

do Estado; 

d) Certificação do treinando: após o recebimento e análise do relatório técnico pela coordenação, é 

expedido o certificado de participação do treinando. 

e) As três etapas anteriormente citadas, são acompanhadas pelo Sindicato de Produtores Rurais, 

através do Assessor Técnico Sindical (ATS); 

f) Supervisão: em qualquer fase dos treinamentos, o SENAR através dos seus supervisores, 

sediados em Belém, pode realizar visitas de supervisão para detectar possíveis falhas e/ou 

problemas, além de oferecer sugestões para melhoria do processo das ações de capacitação e 

promoção social. 

 

1.5.2  MACROPROCESSOS DE APOIO. 

 

O Pará é o segundo estado brasileiro em extensão territorial, com aproximadamente 1,23 milhões 

de Km
2 

de superfície e possui 144 municípios. As grandes distâncias e as dificuldades de acesso 

aos municípios e comunidades mais distantes, são os principais fatores que dificultam as 

atividades de qualquer instituição ou empresa que pretenda desenvolver suas atividades em todo o 

estado, como é o caso do SENAR-PARÁ. 
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Para descentralizar e ampliar a capilaridade das ações do SENAR-PARÁ, abrangendo  os 144 

municípios, é utilizada a estrutura da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará -FAEPA, que 

são os Sindicatos de Produtores Rurais, os quais estão organizados em 10 (dez) Núcleos Regionais 

de Produtores.  Cada núcleo, com número variável de municípios, tem um  Coordenador, um 

Auxiliar Administrativo e um Assessor Técnico Sindical – ATS. Essa pequena estrutura 

interiorizada, além de executar ações de natureza sindical, tem como responsabilidade identificar 

as demandas dos cursos, coordenar, e acompanhar as ações de FPR e PS nos interiores, por força 

de convênios de colaboração técnica firmados com o SENAR/PARÁ.  

As Coordenações dos Núcleos, através dos ATSs, colaboram também com a  Coordenação Técnica 

Pedagógica  na elaboração do Programa Anual de Trabalho – PAT-, com informações sobre as 

demandas de FPR e PS do setor rural, além de outras atividades de interesse do setor produtivo. 

 

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS. 

 

2.1 – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES:  

 

O Estado do Pará com aproximadamente 1,23 milhão Km2 de superfície tem localização 

geográfica privilegiada no Brasil. Está localizado no extremo norte do país e possui clima e solos 

adequados para o cultivo de grande número de culturas tropicais. Apresenta em seu contexto 

territorial os biomas: floresta de terra firme, floresta de várzea, mangue, cerrado e áreas litorâneas. 

A existência de solos de variadas classes de fertilidade e propriedades físicas, possibilita a 

exploração de cultivos permanentes (dendê, cacau, açaí e frutícolas nativas e introduzidas) e 

temporários (arroz, milho, soja, feijão, mandioca, hortaliças), bem como a exploração de 

atividades de pecuária de grande, médio e pequeno portes, além da pesca, silvicultura de espécies 

regionais e introduzidas e atividades de natureza extrativa. A pecuária é a atividade mais 

importante do setor produtivo rural do Estado do Pará. No setor dos grandes animais, destaca-se a 

bovinocultura de corte com aproximadamente 20 milhões de cabeças; em seguida a 

bubalinocultura com 600 mil cabeças e finalmente os pequenos animais, onde se destacam a 

avicultura de corte, produção de ovos e a apicultura. Essa gama de alternativas de explorações 

agropecuárias constitui as cadeias do agronegócio, que englobam a produção, distribuição de 

produtos, as operações de produção nas fazendas, o armazenamento, o processamento e demais 

itens produzidos a partir deles. 

 

Constituem essas atividades agropecuárias e suas cadeias produtivas uma estrutura ocupacional 

rural definida, que é a base utilizada pelo SENAR para o planejamento de suas ações educativas e 

de capacitação profissional. 

 

O planejamento das ações de FPR e PS, bem como a parte financeira e orçamentária, é feito todos 

os anos, constituindo o Plano Anual de Trabalho da Instituição elaborado em nível estadual, o qual 

é encaminhado ao SENAR/AC, para composição do Plano Nacional. 

 

O Plano estadual 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 os Sindicatos de Produtores Rurais, cujos eventos são indicados e definidos com base nas 

principais atividades econômicas dos municípios de suas áreas de abrangência administrativa. 
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As metas são analisadas pela Coordenação Técnica Pedagógica 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, 

que é  executado em parceria com os Sindicatos de Produtores Rurais e equipe de instrutores 

terceirizados.  

 

O SENAR tem como missão institucional desenvolver ações de Formação Profissional Rural 

(FPR) e Promoção Social (PS) voltada ao homem rural, contribuindo para sua profissionalização, 

sua integração na sociedade, melhoria de sua qualidade de vida e para o pleno exercício da 

cidadania.  

 

Para o atendimento de sua missão, o SENAR utiliza-se de ferramentas técnicas laborais como o 

Plano anual de trabalho – PAT – que por meio desta ferramenta, estabelece as metas da entidade 

para realização de eventos nas diversas linhas de ação da área do Programa de Formação 

Profissional Rural e Promoção Social. 

 

Para realização dessas metas, o SENAR concentra grande esforço, na realização de treinamentos 

metodológicos, para atualização pedagógica, de antigos e novos instrutores, buscando melhorias 

no desempenho do processo ensino aprendizagem.  

 

A Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) se apresentam como parte de um 

processo educacional, cujo conjunto determina procedimentos que visam a construção do 

conhecimento voltado para a realidade rural num amplo sentido, onde a geração de informações, a 

iniciativa, a criatividade, o senso crítico, e o poder de decisão possam ser enfatizados como 

caminhos para a obtenção da cidadania do homem do campo, tendo como via de acesso a relação 

trabalho/educação.  

 

As ações implementadas pelo SENAR se dão em níveis de qualificação, especialização, 

aperfeiçoamento e atualização, e tem como objetivo final a preparação dos produtores, 

trabalhadores, mulheres e jovens rurais, nas ocupações que compõe o universo agrossilvopastoril, 

considerando a sustentabilidade econômica, social, política e ambiental. 

 

As capacitações profissionais rurais no Estado, em 2013, foram direcionadas para 55 ocupações do 

setor produtivo rural e 24 ações de promoção social.  

 

Todos os eventos são distribuídos de forma regional com o intuito de utilização de instrutores 

residentes próximos da origem da demanda de capacitação, possibilitando, desta forma, uma 

redução dos custos operacionais na execução dos eventos programados / executados. 

Eventualmente são utilizados instrutores de outras áreas o que de certa forma encarece os custos 

da ação de capacitação. 

 

 

 

2.2- ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Como estratégia de execução de suas ações, O SENAR-AR/PA utiliza a estrutura interiorizada dos 

sindicatos de produtores rurais para atender as demandas de capacitação geradas pelos municípios, 
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descentralizando dessa forma suas ações e aumentando a sua capilaridade de atendimento aos 144 

municípios paraenses.  

Os Sindicatos dos Produtores Rurais foram agrupados em 10 (dez) núcleos com número variável 

de municípios. Em cada núcleo, localizado no município sede, temos a presença de um 

Coordenador, um Administrativo e um Assessor Técnico Sindical - ATS, que além de outras 

atividades do núcleo, organiza e acompanha as ações/atividades de FPR e PS do SENAR-AR/PA 

no interior. 

 

As ações de Capacitação Profissional e Promoção Social  executadas pelo SENAR-PARÁ 

acontecem de acordo com o Organograma Operacional abaixo demonstrado: 

 

 

Organograma Operacional das Ações de Capacitação Profissional e Promoção Social Realizadas 

pelo SENAR-PARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.3 – DEMONSTRAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

DO PLANO DA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA. 

 

2.3.1 – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS  

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL –– 2014 

 

SENAR-PA 

Equipe de 

Instrutores 

Sindicatos  

Produtores 

Identificação 

 

Organização 

Monitoramento 

Ações de Qualificação Profissional 

Metodologia, Supervisão 

e Ajustes Técnicos 
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Quadro A.2.3.1 Metas programadas e executadas do Programa de Formação Profissional Rural.  

Belém-Pará. 2014. 

Linhas de ação 

Nº Eventos Nº Participantes C. Horária Financeiro 

Programado 
 

Executado 

 

% Programado Executado Programado Executado Programado Executado 

Agricultura 230 511 222,17 4.600 8.531 9.200 20.440 2.019.527 2.310.033 

Pecuária 255 215 84,31 5.100 3.594 10.200 8.600 2.356.115 1.165.947 

Silvicultura 20 10 50,00 400 165 800 400 192.336 43.723 

Aquicultura 65 81 124,61 1.300 1.415 2.600 3.240 384.672 327.923 

Extrativismo 35 87 248,57 700 1.408 1.400 3.480 288.504 255.051 

Agroindústria 155 252 162,58 3.100 4.345 6.200 10.080 1.654.089 1.304.403 

Ativ. Apoio-

Agro 
123 305 247,96 2.460 5.543 4.920 12.200 1.182.866 1.340.839 

Ativ. P. 

Serviços 
70 54 77,14 1.400 933 2.800 2.240 721.260 189.466 

TOTAL 953 1.515 158,97 19.060 25.934 38.120 60.680 8.799.368 6.937.385 

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica 

 

Do total de 953 eventos de FPR programados para o ano em avaliação  foram realizados 

1.515 eventos, correspondentes a 58,97% a mais do programado, sendo treinados 25.934 pessoas. 

As quatro maiores demandas de capacitações realizadas no ano foram, em ordem crescente: 

Pecuária com 215 eventos e 3.594 pessoas treinadas; Agroindústria com 252 eventos e 4.345 

pessoas treinadas; Atividades de Apoio Agrossilvipastoril com 305 eventos e 5.543 pessoas 

treinadas; Agricultura com 511 eventos 8.531 pessoas treinadas.   
 

AGRICULTURA 

 

No Estado do Pará a agricultura é desenvolvida pelo pequeno, médio e grande produtor. 

Além dos produtos típicos da agricultura familiar, como é o caso da mandioca, arroz, milho, feijão 

e hortifrutigranjeiros, o Pará também se destaca na produção do cacau nativo e tecnicamente 

implantado, sendo o segundo produtor nacional depois da Bahia, com produção em torno de 82 

mil toneladas em 2014; cupuaçu, com produção ainda incipiente:  açaí, na maioria de plantações 

nativas e plantios racionalmente implantados nas terras altas-, além de outros produtos frutíferos 

regionais e introduzidos de outros países, com possibilidades de aumento da produção. O cultivo 

de grãos de atividades  empresariais, a exemplo da soja, milho, vêm apresentando  resultados  

iniciais encorajadores, com grandes possibilidades de crescimento, como é o caso da região  de  

Paragominas e  municípios vizinhos, Baixo Amazonas, Sul  e Sudeste e do arroz irrigado no 

município de Cachoeira do Arari, no Marajó.   
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Ressalta-se nos últimos cinco anos o interesse no aumento da  produção de produtos 

hortículas e frutículas nos sistemas orgânicos  de produção, com demanda em crescimento  por 

parte de populações cada vez mais interessadas  no  consumo de alimentos nutritivos e saudáveis. 

Do total de 230 eventos programados para 2014 foram realizados no ano em avaliação 511  

eventos (122,17% a mais do programado), sendo treinados 8.531 produtores.  As maiores 

demandas de capacitação foram para as ocupações de Trabalhadores na construção de viveiros 

para formação de mudas, com 53 eventos e 872 pessoas treinadas; Fruticultura Básica com 101 

eventos e 1.676 pessoas treinadas;  Trabalhadores na Olericultura Básica com 304 eventos 

realizados e 5.069  participantes treinados. 

 

 

PECUÁRIA 

 

A pecuária é a atividade mais importante do setor produtivo rural do Estado do Pará, tendo maior 

participação no PIB do Estado. No setor dos grandes animais destaca-se a bovinocultura de corte 

com 20 milhões de cabeças; em seguida a bubalinocultura com cerca de 600 mil cabeças, e por 

último os pequenos animais, onde se destacam a apicultura e avicultura de corte e ovos. 

Foram realizados 215 eventos de um total de 255, correspondentes a 84,31% do programado para 

o ano, sendo treinados 3.594 produtores. Nessa Linha de Ação  as  duas ocupações   mais 

demandadas foram:  Trabalhador na Apicultura, com 36 eventos de capacitação realizados e 566  

produtores treinados; Avicultura Básica,  com 100 eventos realizados e 1.721  produtores 

treinados.  

 

SILVICULTURA 

 

A silvicultura no Estado do Pará encontra-se em fase bastante incipiente, tanto no que se 

refere a exploração de espécies regionais quanto às espécies exóticas. No entanto o Pará possui um 

grande potencial para o desenvolvimento desse setor produtivo, considerando a existência de 

fatores edáfo-climáticos favoráveis ao desenvolvimento de  espécies madeireiras regionais de 

valor econômico, aliado a condições adequadas para o crescimento de espécies exóticas 

introduzidas de outros países, a exemplo do eucalipto, teca e mogno africano, principalmente.  

A carência de conhecimentos sobre a reprodução e manejo das principais espécies 

florestais da região e a inexistência de uma política clara que estimule os empreendimentos 

florestais no Estado, tem sido citada como causas que limitam  o desenvolvimento desse setor. 

Além do mais, pressões ambientais de diversas origens e  dificuldades de adaptação das 

propriedades rurais ao novo código florestal, recém aprovado pelo Governo Federal, além de 

outros fatores, são responsáveis pela reduzida  demanda de capacitação  necessárias ao 

desenvolvimento desse setor produtivo no Estado do Pará.  

No ano em avaliação foi realizado um treinamento sendo capacitados 15 produtores na formação 

de viveiros para produção de mudas de espécies florestais. Na medida em que os fatores limitantes 

acima citados forem sendo eliminados e/ou reduzidos, as demandas por capacitação nos vários 

elos da cadeia produtiva, com certeza serão aumentadas. 

 

AQUICULTURA 

 

A aquicultura com suas várias atividades econômicas, tanto nas áreas da pesca artesanal 

como industrial, tem grande potencial  no estado do Pará, pelo fato de possibilitar o 
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aproveitamento dos recursos hídricos, tanto de águas interiores de boa qualidade – furos, igarapés-  

existência de consideráveis áreas de barragens de hidroelétricas, perfeitamente adequadas para a 

exploração da piscicultura e de outras espécies de animais  adaptados a outros ecossistemas do 

estuário paraense, como é o caso da exploração de crustáceos (caranguejos e camarões e ostras, 

principalmente). No caso especifico da piscicultura de água doce, a importação de ração de outros 

estados e carência de pesquisas sob o manejo e  reprodução de espécies de peixes regionais, são 

fatores que ainda limitam o crescimento do setor. Contudo, iniciativas para produção de peixes 

regionais –pirarucu e tambaqui- e exóticos como a tilápia, têm  apresentado relativo sucesso nos 

sistemas de tanques-rede e tanques -escavado no solo. 

 

Foram realizados no ano 81 eventos, correspondentes a 124,61% do programados para o ano, 65 

eventos. sendo treinados 1.415 participantes. As capacitações realizadas foram todas direcionadas 

para o setor da piscicultura de água doce, com a utilização de tanques- rede e tanques escavados 

no solo, ambos sistemas de criação predominantes no estado. 

  

EXTRATIVISMO 

 

O Estado do Pará vem passando por uma transformação na sua base produtiva, onde o 

extrativismo, tanto animal como vegetal,  vem sendo substituído, progressivamente, por atividades 

mais técnicas e econômicas. No entanto, algumas espécies de vegetais nativos e de   valor 

econômico, a exemplo do  açaizeiro e   do cacaueiro,  são bastante explorados na região, pois  

participam de forma significativa na renda familiar do pequeno produtor ribeirinho e dos demais 

agentes de outros elos da cadeia produtiva desses  dois produtos  regionais . No setor madeireiro, a 

exploração extrativa e ilegal de espécies de valor econômico vem gradativamente sendo reduzida, 

abrindo espaço para a exploração racional de espécies madeireiras regionais em sistemas de 

manejo sustentável apoiados pela pesquisa e fiscalização do governo federal. 

 

No ano de 2014 foram realizados 87 eventos do total de 35 programados (148,57% a mais) , sendo  

treinados 1.408 produtores. Cerca de 95% dos  treinamentos foram  direcionados para o manejo 

adequado das plantações nativas do açaizeiro, visando o aumento da produção e da produtividade. 

Aumentos da produtividade em até 100% são facilmente obtidos com o uso das técnicas de 

manejo repassadas para os produtores.  Outras técnicas relacionadas aos cuidados  nas primeiras 

fases do beneficiamento primário, principalmente a  colheita e manuseio do  produto na 

propriedade rural,  também são realizadas nos treinamentos ministrados.  

O Pará é o maior produtor brasileiro e mundial de açaí  e as ações de capacitação do produtor no 

manejo adequado das plantações nativas têm contribuído de forma significativa para o aumento da 

produção e da produtividade, com impacto significativo na renda do produtor e de outros agentes 

que atuam na cadeia produtiva . 

 

 

 

AGROINDÚSTRIA 

 

A transformação primária dos produtos de origem animal e vegetal tem se constituído 

numa alternativa de grande importância para agregação de valores aos produtos do setor produtivo 

rural, contribuindo para o aumento da renda e geração de emprego para  grande número de  

famílias rurais. Dentre as várias espécies  regionais, a mandioca  é a mais explorada em função da 
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sua grande participação na alimentação básica de grande número de famílias rurais e urbanas,  

principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país. 

O Pará é o maior produtor brasileiro de mandioca e a  farinha de mesa  constitui o principal 

produto obtido do beneficiamento dessa espécie vegetal, cujo produto faz parte da alimentação 

básica de milhares de famílias.  

No ano em avaliação foram realizados 252 eventos, correspondentes a 62,58% a mais do 

programado para o ano, 155 eventos, sendo treinados 4.345 participantes. Desse total as maiores 

demandas de capacitação foram direcionadas  para as áreas de Produção de conservas vegetais, 

Compotas e Frutos Cristalizados, com 41 eventos realizados  e 701 pessoas treinadas; 

Transformação da mandioca, com 43 eventos e 733 pessoas treinadas; Panificação com 109 

eventos e 1.831 pessoas treinadas.   

No caso da agroindústria da mandioca, além da farinha de mesa que é o principal produto 

extraído, foi trabalhado também a extração do amido e tucupi, ambos produtos de grande valor 

para a culinária paraense. Além do mais, o aproveitamento da parte aérea da planta (as folhas), 

visando a culinária e ração para animais, são também objetivos dos treinamentos realizados com a 

citada espécie vegetal.  

 

ATIVIDADES DE APOIO AGROSSILVIPASTORIL 

 

O desenvolvimento do setor agropecuário no Pará tem exigido do SENAR-PA RÁ um 

esforço cada vez maior na capacitação de mão de obra especializada  para apoio  nas atividades 

produtivas do setor. A aplicação correta de agrodefensivos (agrotóxicos) para o controle de 

doenças e pragas das lavouras, operação e manutenção de tratores agrícolas visando a preparação 

do solo para plantio e administração de propriedades em regime de economia familiar,  foram as 

ações de capacitação  mais  solicitadas no ano em avaliação.   

Foram realizados 305 eventos de capacitação, 147,96% a mais do programado, 123 

eventos, sendo treinados 5.543 participantes.  As duas ocupações mais demandadas foram: 

Trabalhador na aplicação correta de agrodefensivos com 1.425 participantes treinados, e 

Trabalhador na operação e manejo de tratores agrícolas, com 2.550 pessoas capacitadas. 

  

ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Diversas modalidades de serviços são prestadas aos produtores  e comunidades rurais, tais  

como: cerqueiro, costureiro, eletricista, pedreiro, agente de saúde, além de outras, como forma de 

reduzir a carência de mão de obra especializada nas comunidades interioranas. 

  No período avaliado foram realizados 54 eventos de capacitação, correspondentes a 

77,14% do total programado para o ano, 70 eventos. Foram capacitados 933 participantes, sendo a 

maioria treinados nas ocupações de: agentes de saúde, 75 pessoas; Serralheiro, 93 pessoas; 

Pedreiro, 167 pessoas e Costureiro, 478 pessoas.    

 

 

 

 

2.3.2 - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL – PS 
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Quadro  A.2.3.2  Metas programadas e executadas do Programa de Promoção Social ano 2014. 

Linhas de ação 

Nº Eventos Nº Participantes C. Horária Financeiro 

Programado Executado % Programado Executado Programado Executado Programado Executado 

Saúde 07 35 500 140 619 280 1.400 23.708 48.014 

Alimentação e 

Nutrição 
80 153 191,25 1.600 2.517 3.200 6.120 270.947 209.891 

Artesanato 180 563 312,77 3.600 9.088 7.200 22.480 609.631 772.343 

Organização 

Comunitária 
40 45 112,50 800 805 1.600   1.800 135.474 61.732 

Cultura Esporte 

e Lazer 
00 00 11,00 200 00 400 00 00 00 

Educação para 

o trabalho 
15 17 113,33 400 321 600 680 50.801 23.321 

Apoio  as 

Comunidades 
12 00 00,00 4.608 00 408 00 40.642 00 

TOTAL 334 813 243,41 11.348 13.350 13.688 32.480 1.131.205 1.115.302 

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica 

 

O desempenho do SENAR-PARÁ na execução do Programa da Promoção Social-PS no ano de 

2014, a exemplo do desempenho no Programa de Formação Profissional Rural – FPR, pode ser 

considerado também satisfatório, pois foram realizados 813 treinamentos, correspondentes a 

143,41% a mais dos eventos programados para o ano, 334 eventos, sedo capacitados 13.350  

participantes 

 

SAÚDE 

 

Do total de 7 eventos programados para o ano, foram realizados 35,correspondentes a 400% a 

mais do programado,  sendo beneficiados 619 participantes, sendo a maior demanda para o setor 

de prevenção de acidentes. 

 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

Dos 80 eventos programados foram realizados 153, correspondente a 91,25% a mais do 

programado.  As duas  atividades mais demandadas foram: Produção artesanal de alimentos com 

562 pessoas treinadas e Produção artesanal de produtos de higiene e limpeza com 1.117 pessoas 

treinadas. 

 

ARTESANATO 

 

O Artesanato com suas várias modalidades, é a linha de ação mais demandada no Programa de 

Promoção Social. Atividades de artesanato no setor da fabricação de biojóias têm possibilitado a 

geração de renda e emprego para várias famílias de baixa renda. No ano de 2014 foram realizados 

563 eventos, correspondentes a 212,77% a mais do programado, 180 eventos. Em ordem 

crescente, as quatro atividades de artesanato mais demandadas no período foram: Artesanato em 
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papel e papelão com 49 eventos de capacitação e 787 participantes; Artesanato com sementes, 

cascas e flores, com 70 eventos e 1.121 participantes; Pintura em tecidos com 98 eventos e 1.619 

participantes; Artesanato com tecidos com 149 e 2.383 participantes. 

 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

A organização sócio-produtiva do produtor/trabalhador rural nas suas várias formas é de grande 

importância para o desenvolvimento das diversas atividades do setor rural, principalmente no que 

se refere ao planejamento, execução e gestão das atividades do setor produtivo. No ano  em 

avaliação foram realizados 45  eventos do total de 40 programados (12,5% a mais), sendo 

treinados 805 participantes, com maiores demandas para Associação de Empreendimentos 

Comunitários com 128 participantes e  Associativismo com 637 participantes. 

  

EDUCAÇÃO  

 

Nas Linhas de ação Cultura, Esporte e Lazer; Educação Para o Trabalho e Apoio às Comunidades, 

as demandas no ano foram atendidas nos Projetos Especiais (PE) Curupira/Campo Legal,  Ùtero é 

Vida e Projeto Jovem Aprendiz (Aprendizagem Rural), com os resultados:  

Nos Projetos Curupira/Campo Legal e Útero é Vida,  foram atendidas 9.375 pessoas; no Projeto 

Inclusão Digital Rural, foram capacitados para o uso do computador e internet 554 participantes e 

no Programa Jovem Aprendiz, foram  atendidos 180 jovens alunos, ligados a empresas rurais de 

diferentes atividades econômicas.  

 

 

2.3.3. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DOS PROGRAMAS 

ESPECIAIS-PE. 

 

Quadro A.2.3.3 - Metas programadas e executadas nos Programas/Projetos Especiais 2014. 

Linhas de 

ação 

Nº Eventos Nº Participantes C. Horária Financeiro 

Programado Executado % Programado Executado Programado Executado Programado Executado 

Negócio C. 

Rural 
25 37 148,00 500 646 3.250 4.810 651.135 535.860 

Jovem 

Aprendiz 
20 13 65,00 200 180 400 520 263.663 189.560 

Inclusão 

Digital Rural 
50 37 74,00 750 554 800 592 659.157 539.517 

Útero é Vida 12 09 75,00 1.600 2.400 96 72 158.198 131.234 

Curupira 

Campo Legal 
12 20 166,66 4.608 6.975 96 160 158.198 291.631 

PRONATEC 150 211 140,67 2.250 3.039 27.000 37.980 4.218.380 2.853.102 

TOTAL 269 327 121,56 14.408 12.040 31.642 44.134 6.108.731 4.540.904 

Fonte: Coordenadoria Técnica Pedagógica,  
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Os Programas Especiais têm como objetivo potencializar as ações de Capacitação Profissional e 

de Promoção Social desenvolvida pelo SENAR. No exercício em avaliação foram trabalhados os 

6(seis) programas abaixo relacionados). 

 

Do total de 269 ações programadas, foram realizadas 327, correspondentes 21,56% a mais do 

programado, portanto, um bom desempenho.  As três maiores demandas foram verificadas nos 

programas: Útero é Vida com 2.400 pessoas atendidas; Pronatec com 3.039 pessoas atendidas e os 

Projetos Curupira/Campo Legal com 6.975 pessoas atendidas. 

 

O Programa de Inclusão Digital Rural tem como objetivo capacitar o produtor/trabalhador rural no 

uso das modernas tecnologias da comunicação, o computador e internet. 

A inclusão digital do produtor/trabalhador rural no mundo da internet é realidade incontestável e 

os dados apresentados, sem dúvida, demonstra a necessidade da ampliação do programa para que 

o produtor/trabalhador rural possa participar dos programas de capacitação e educação no sistema 

EaD (Ensino à Distância), conforme já vem acontecendo em todo o país, onde o SENAR tem 

disponibilizado vários cursos nesse sistema de aprendizagem à distância. Além do mais, o 

produtor capacitado, pode acessar outras informações de interesse do setor produtivo ou de 

qualquer outra área de seu interesse. 

 

O Programa PRONATEC do Governo Federal, objetiva expandir, interiorizar e democratizar a 

oferta de cursos profissionalizantes de Formação Inicial Continuada (FIC) para trabalhadores e 

jovens das escolas públicas do interior.  

Nesse programa o índice de execução de metas foi 141,67 % do programado, contemplando 211 

turmas num total de 3.039 alunos.  .  

 

 

 

2.3.4 -  PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS METAS FISICAS E FINANCEIRAS DO 

PROGRAMA  GESTÃO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA - GAF 

 

Quadro A.2.3.4 – Demonstrativo da Execução por Programa - GAF 
Tipo Ação Orçamentária  

Finalidade  Prover os órgãos do SENAR-AR/PA  dos meios 

Administrativos/ Financeiros,  para implementação da gestão 

dos programas finalísticos 

Descrição Apoio Administrativo/Financeiro 

Unidade responsável pelas decisões 

estratégicas 

Superintendência Regional do Pará 

Unidades executoras SENAR – Administração Regional do Pará 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 

execução 

Coordenadoria Administrativa / Financeira 

Analise do Resultado Alcançado Vide Texto sub-item 2.3.4.1item 4.1.3.1 

Público-alvo  (beneficiários) Conselhos, Diretoria, Técnicos/Administrativos e 

Colaboradores da Unidade 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             Em R$ 1,00 

Dotação Despesa Despesa Restos a Valores 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Pagar não 

processados 

Pagos 

1.087.869 874.590 - 872.453  - 872.453 

Informações orçamentárias metas físicas do Programa             

  Previstas Físicas Realizadas   Fisicas 

Eventos Metas Eventos Metas 

Serviços Mantidos 12 meses Serviços Mantidos 12 meses 

 

 

 

2.3.4.1 RESULTADOS DO PROGRAMA – GESTÃO ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA 

 

Foram desenvolvidas durante o exercício de 2014, as atividades inerentes aos setores 

administrativo/financeiro, (Finanças, Compras, Licitações, Administração de Pessoal, 

Contabilidade, Orçamento, Patrimônio, Almoxarifado, Serviços Gerais), provendo a manutenção 

física das instalações do SENAR-AR/PA, dotando os programas/ações finalísticos de todo apoio 

logístico e infra estrutura necessárias para a realização de seus programas/projetos e ações, 

mediante a execução de contratação de serviços, efetuando as aquisições de materiais, 

processando os pagamentos, executando a contabilidade, elaborando as prestações de contas para 

as diversas entidades e órgãos. As metas financeiras foram realizadas em 99,76 % do previsto, 

tendo em vista redução de custos de logística administrativa.  

 

 

2.4 - INDICADORES 

 

 

2.4.1 – INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAIS 

 

 

 EFICIÊNCIA:  

Nome: Investimento Médio por Evento Realizado - IME       

Calcula o valor médio investido por evento. 

Fórmula :  Custo Total Operacional com FPR    =  2.757.936,30  =        1.820.42 p/Evento                                                                                                                  

                          Nº. de Eventos de FPR                         1.515      

Obs: o IME é dado no anexo I =                                        

               

Formula :  Custo Total Operacional com PS      =       1.121.948,10  =       1.380,01 p/Evento 

                           Nº. de Eventos de PS                            813 

 

Nome: Investimento Médio por Participante - IMP 

Calcula o valor médio investido em eventos por participantes. 

 

Formula:  Custo Total Operacional Com FPR          2.757.936,30    =      106,34 p/ Participante 

                    Nº Participantes de FRP                              25.934 
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Formula:  Custo Total Operacional Com PS             1.121.948,10      =       84,04  p/ Participante 

                    Nº Participantes de PS                               13.350 

 

Nome: Investimento Médio por Hora Aula - IMH 

Calcula o valor médio investido em eventos por Hora Aula. 

 

Formula:  Custo Total Operacional Com FPR             2.757.936,30  =              45,45 p/ Hora 

                    Nº Horas Aula de FPR                                  38.072 

 

Formula:  Custo Total Operacional Com PS           =   1.121.948,10    =              34,54 p/Hora 

                    Nº Horas Aula de PS                                     32.480 

 

 EFICÁCIA 

 

Nome: Índice de Atingimento das Metas - IAM 

Calcula o percentual das metas totais realizadas em relação ao previsto. 

 

  

Formula:  Nº de Eventos Realizados FPR                       1.515               =          158,97 % 

                Nº de Eventos Programados FPR                     953                    

 

Formula:  Nº de Eventos Realizados PS                           813                   =       243,41  % 

                Nº de Eventos Programados PS                        334                   

 

 

2.4.1.1 - ANALISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2014 

 

Os custos médios operacionais dos eventos de FPR e PS no ano em avaliação não diferem 

significativamente dos custos operacionais verificados em anos anteriores. Porém,  o índice de 

atingimento de metas (IAM) de 243,41% para o programa de PS é superior aos dos anos de 2012 e 

2013. Este fato, conforme comentado anteriormente, foi devido a grande demanda de ações do 

setor das atividades artesanais no ano de 2014(tabela 4). 

 

 

 

Comparativo dos Índices de Eficiência e Eficácia do Desempenho do SENAR nos Anos de  2012, 

2013 E 2014. 
ANOS                    2012                       2013                   2014 

 FPR PS FPR PS FPR PS 

IME 1.585,17 2.012,00 1.112,43 1.403,78 1.820,42 1.380,00 

IMP 93,78 119,43 65,00 86,00 106,34 84,04 

IMH 30,10 50,15 27,81 34,79 45,45 34,54 

IAM 95,68% 169,36% 104 % 192 % 158,97% 243,41 % 

Fonte: Relatórios de Gestão SENAR-PARÁ, anos 2012 e 2013. 
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Os componentes dos custos operacionais das ações/atividades de FPR e PS, são: o pagamento  do 

instrutor (horas/aula trabalhadas), alimentação dos alunos, hospedagem e deslocamento do 

instrutor, bem como as despesas com a mobilização, supervisão dos eventos e material 

instrucional.  

 

Com relação à arrecadação da contribuição compulsória do Senar, apesar dos esforços realizados 

pela administração do órgão, a contribuição tem se mantido muito abaixo do potencial. Constata-

se uma grande evasão da contribuição devida, praticada pelos responsáveis pelo recolhimento no 

momento da comercialização dos produtos agropecuários. 

 

O SENAR-AR/PA, através do seu setor de acompanhamento de arrecadação faz sistematicamente 

visitas aos contadores, gerentes e proprietários das empresas que comercializam a produção para 

orientá-los sobre a legislação vigente, porém, o SENAR-AR/PA não possui o “poder de polícia”, e 

não pode obrigá-los a recolher a contribuição devida. Em função disso, é necessária uma ação 

mais efetiva e eficiente da Previdência Social / Receita Federal numa ação conjunta com o 

SENAR-AR/PA. 

 

 

2.4.1.2 - DIFICULDADES ENCONTRADAS E SUGESTÕES PARA SOLUÇÃO 

 

 

As principais dificuldades encontradas na execução de ambos os programas (FPR e PS) 

não estão inteiramente relacionadas com as questões  metodológicas que envolvem todo o 

processo de capacitação profissional e promoção social, mas também relacionadas com a estrutura 

operacional dos Sindicatos de Produtores  e problemas de motivação profissional dos agentes de 

mobilização envolvidos –ATSs- , havendo necessidade de reavaliar estes aspectos sempre com o 

objetivo de melhorias na qualidade dos cursos disponibilizados para os produtores/trabalhadores 

rurais,  e nesse sentido são sugeridos: 

a) Maior envolvimento dos Sindicatos de Produtores Rurais nas ações de planejamento, 

coordenação, execução e acompanhamento  das ações do Senar nas suas regiões de atuação, 

necessitando para isso uma melhor estruturação  dos sindicatos e capacitação dos recursos 

humanos disponíveis; 

b) Maior apoio operacional aos agentes de mobilização e que seu tempo de trabalho seja utilizado 

integralmente nas questões relacionadas com as ações de identificação e organização das 

demandas de Capacitação Profissional, mobilização, organização e acompanhamento dos 

treinamentos do Senar; 

c) Adotar soluções  motivadoras  necessárias e capazes de possibilitar a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados pelos agentes na execução das ações do Senar nos interiores, tais como, 

remunerações adequadas e diárias condizentes com os custos praticados nos locais de trabalho, 

além de melhorias na logística para realizações das mobilizações e acompanhamento das ações. 

d) No caso dos instrutores do Senar-PA, os fatores motivadores acima citados para a realização de 

um trabalho de qualidade , também devem ser avaliados. 

e) Enfim, toda a estratégia utilizada no planejamento, mobilização, execução, supervisão e 

avaliação das ações/atividades de FPR e PS, inclusive dos egressos, devem ser analisadas para, se 

for o caso, introduzir as modificações necessárias. 
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTO CONTROLE DA GESTÃO 

 

 

3.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA. 

 

A Estrutura de gestão do SENAR está baseada nas melhores praticas de governança corporativa, 

respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração, que são: 

 Transparência – não só em relação aos dados econômico-financeiros, mas a todos os 

assuntos que possam gerar conflitos de interesses internos ou externos. 

 Equidade – que é a igualdade de tratamento a todos os grupos, equipes, sejam eles 

Diretores, Conselheiros, Empregados, Colaboradores, fornecedores, e etc. 

 Prestação de Contas – os gestores do SENAR prestam contas ao setor Agropecuário, à 

sociedade em geral e aos órgãos do governo, CGU, TCU a entidades privadas etc. 

 Responsabilidade - conjunto de ações que garantam a realização do seu objeto, cumprindo 

sua função social, respeitando os direitos e interesses de todos os que são afetados em suas 

atividades e garantindo a preservação do meio ambiente. 

 

O SENAR é administrado pela Confederação Nacional da Agricultura - CNA e dirigido por um 

colegiado, composto por representantes do Poder Executivo, da Organização das Cooperativas 

Brasileiras - OCB, do setor de agroindústrias, da Confederação Nacional da Indústria - CNI, da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG e a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA. 

 

 

3.1.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ENTIDADE 

 

O SENAR-PA não possui em sua unidade uma estrutura específica de Controle Interno – 

AUDITORIA. Dispõem de Resoluções, normas de procedimentos, portarias além do Regimento 

Interno que consta a função dos órgãos de deliberações, execução e fiscalização.  

 

As ações de ordem financeira são aprovadas pelo Conselho Fiscal, que tem a competência de 

acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária emitindo parecer das contas e no 

final de cada exercício emite um parecer sobre Balanço e demais demonstrações contábeis, com a 

finalidade de aprovação das contas do exercício pelo Conselho Administrativo.  

 

O conselho Administrativo realiza reuniões ordinárias cada quadrimestre, ou se necessário, realiza 

reunião extraordinária, para tomar conhecimento, aprovar, homologar, deliberar as ações do 

SENAR/PARÁ. 

 

O SENAR/PARÁ é auditado pela Auditoria Interna e Externa do Órgão Nacional, e pela 

CGU/Pará.  
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Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controle Interno do SENAR 
Elementos do sistema de controles internos a serem avaliados Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu 

funcionamento. 

  

X 

  

 

 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos 

os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
  

X 

 

 

  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.   X   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.    X  

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos 

em documentos formais. 
    

X 

 

 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 

servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 

procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

 X  

X 

  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 

claras das responsabilidades. 
   

X 

  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.    X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UJ. 
   

X 

 

 

 

 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e 

metas da unidade. 
   X  

 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas 

para mitigá-los. 

  

 

 

X 

 

  

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis 

da gestão.  

  

 

X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças 

no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno 

e externo. 

  

 

X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 

tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de 

decisão. 

  

 

 

X 

  

 

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
 

 

 X   

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância 

para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
 

 

 X  

 

 

 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de 

bens e valores de responsabilidade da unidade.  
     

X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir 

os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
  X  

 

 

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
  X 

 

 

 

 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível 

de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
   

X 

  

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 

diretamente relacionados com os objetivos de controle. 
  X   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    

X 

 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

31 

 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade 

suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
   

X 

  

 

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 

acessível. 
   

X 

  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos 

grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades 

de forma eficaz. 

   

X 

 

 

 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, 

em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
  

X 

   

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar 

sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
 X 

 

  

 

 

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo 

pelas avaliações sofridas. 
  X 

 

 

 

 

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 
  X  

 

 

Considerações gerais: 

 
LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

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

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 

 

3.2 – ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE -  REGIONAL DO PARÁ 

 

PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DOS CONSELHOS,  

 

A Regional do Pará - foi instalado em 3 de abril de 1993, sua estrutura básica de gestão é formado 

pelo Conselho Administrativo, Superintendência, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal . 

 

O Conselho Administrativo é o Órgão máximo no âmbito da Administração Regional do Pará, 

formado por 05 (cinco) Membros Titulares e igual número de Suplentes e terá mandato de 03 

(três) anos, devendo o mandato dos Conselheiros, ter a duração coincidente com o mandato da 

Diretoria da Federação da Agricultura do Estado do Pará, e terá a seguinte composição: 

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará  -  Presidente nato; 

Representante do SENAR – Administração Central; 

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – FETAGRI; 

Representante do Governo do Estado do Pará; 

Representante do Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Pará – SEBRAE-PA 

 

DO CONSELHO FISCAL REGIONAL. 

 O Conselho Fiscal Regional será composto por 03 (três) membros titulares e igual número de 

suplentes, indicados pela Federação de Agricultura do Estado, pelo SENAR – Administração 

Central e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, para o mandato de 03 (três) 

anos coincidente com o mandato do Conselho Administrativo sendo assessorado por Auditoria 

Externa de reconhecida idoneidade e experiência, quando necessário.  

SUPERINTENDÊNCIA. 
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A Superintendência é o órgão de execução da Administração Regional, consoante às diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Administrativo, é dirigida por um Superintendente, indicado pelo 

Presidente do Conselho Administrativo, na forma do disposto no Art. 33º, Inciso VI do Regimento 

Interno do SENAR Administração Regional do Pará. 

3.3 - REMUNERAÇÃO PAGA A MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FISCAL. 

 

O SENAR/AR/PA, Em seu Regimento Interno regulamenta as funções dos órgãos de 

deliberações, execução, fiscalização. As ações de ordem financeiras são aprovadas pelo Conselho 

Fiscal, que tem a competência de acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária.  

Reunindo quadrimestralmente com objetivo de apreciar e emitir parecer das contas do 

quadrimestre e no final do exercício emite Parecer sobre o Balanço e demais demonstrações 

financeiras, com a finalidade de aprovação pelo Conselho de Administração. 

O Conselho de Administração reúne a cada quadrimestre, ou se necessário extraordinariamente, 

para tomar conhecimento, aprovar, homologar, deliberar as ações do SENAR/AR/PA. 

Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são remunerados apenas quando da sua 

participação por reunião a titulo de Jeton. 

 

Quadro A.3.2 Remuneração (GETON) dos Conselhos de Administração e Fiscal 

 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome do 

Conselheiro (a) 

Período de 

Exercício 

 

REMUNERAÇÃO (GETON) 

Inicio Fim 3º 

quadrimestre 

1º 

Quadrimestre 

2º 

Quadrimestre 

Total 

Joacy Franklin de 

Medeiros (T) 

 

“-“ 

 

“-“ 

 

480,00 

 

240,00 

 

240,00 

 

960,00 

Eliana França dos 

Santos Zacca (S) 

 

“-“ 

 

“-“ 

 

240,00 

 

 

 

240,00 

 

480,00 

Vilson João Shuber 

(T) 

 

“-“ 

 

“-“ 

 

 

 

240,00 

 

0 

 

240,00 

Maria Domingas 

Paulino  (s) 

 

“-“ 

 

“-“ 

 

 

 

-0- 

 

240,00 

 

240,00 

CONSELHO FISCAL 

Nome do 

Conselheiro (a) 

Período de 

Exercício 

 

REMUNERAÇÃO (GETON) 

Inicio Fim 3º 

quadrimestre 

(Fevereiro) 

1º Quadrimestre 

(Junho) 

2º 

Quadrimestre 

(Outubro) 

Total 

Luís Américo Amorim  

(T) 

 

“-“ 

 

“-“ 

 

240,00 

 

240,00 

 

240,00 

 

720,00 

Walmir Hugo Pontes (S)  

“-“ 

 

“-“ 

 

 

 

240,00 

 

240,00 

 

480,00 

João Batista Silva (T)  

“-“ 

 

“-“ 

 

240,00 

  

-0- 

 

240,00 

Fonte: Contabilidade 
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Quadro A.3.3 – Síntese da Remuneração dos Conselhos Administrativo e Fiscal 

Fonte: Contabilidade 

 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

4.1 – PROGRAMAÇÃO DA RECEITA. 

 

 Quadro  A.4.1.1 -  Receitas Previstas X Receitas Arrecadadas 
 

NATUREZA 

RECEITAS 

ORÇADAS 

2014 

RECEITAS 

REALIZADAS 

2014 

VARIAÇÃO 

Receitas Correntes 17.138.201,00 14.684.418,00 2.453.783,00 

Receitas de Capital -0- -0- -0- 

Total 17.138.201,00 14.684.418,00 2.453.783,00 

Fonte: Contabilidade. 

 

Este quadro apresenta uma variação para menos na ordem de R$ 2.453.783,00 (Dois milhões, 

quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e três Reais) referente ao total de receita 

orçada em relação a receita realizada, tendo em vista que em 2014 houve um menor  repasse do 

PRONATEC no segundo semestre. 

 

 

4.2 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS  - Informação  sobre a Execução Orçamentária e 

Financeira das Despesas. 

 

 

 

Órgão:    SENAR/PA                     (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros  9 9 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) -0- -0- -0- 

a) salário ou pró-labore -0- -0- -0- 

b) benefícios diretos e indiretos -0- -0- -0- 

c) remuneração por participação em comitês -0- -0- -0- 

d) outros -0- -0- -0- 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))    

e) bonus -0- -0- -0- 

f) participação nos resultados -0- -0- -0- 

g) remuneração por participação em reuniões 

(GETON) 

 

3.360 

 

3.840 3.840 

h) comissões -0- -0- -0- 

i) outros -0- -0- -0- 

III – Total da Remuneração ( I + II) 3.360 3.840 3.840 

IV – Benefícios pós-emprego -0- -0- -0- 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do 

cargo 
-0- -0- -0- 

VI – Remuneração baseada em ações -0- -0- -0- 
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4.2.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES. 

 

 

 

Quadro A.4.2.1 -   Programação de Despesas Correntes 
Origem dos Créditos 

Orçamentários 

1 – Pessoal e Encargos 2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas Correntes 

Exercícios 2014 2013 2014 2012 2014 2013 

Dotação Proposta pela UJ 956.298 1.166.049 -0- -0- 20.459.717 7.261.861 

Orçamento Aprovado 956.298 1.166.049 -0- -0- 20.459.717 7.261.861 

Orçamento Reformulado 1.516.145 1.166.049 -0- -0- 15.622.056 7.261.861 

Total 

 

1.515.145 1.166.049 -0- -0- 15.622.056 7.261.861 

   Fonte: Contabilidade 

 

4.2.2 – RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESA 

 

Quadro A.4.2.2  – Resumo da Programação das Despesas 
Origem dos Créditos Orçamentários Despesas Correntes Despesas Capital 

Exercícios  2014 2013 2014 2013 

 

Dotação Proposta pela UJ 

21.416.015 8.427.910 -0- -0- 

 

Aprovado 

21.416.015 8.427.910 -0- -0- 

 

Orçamento Reformulado 

17.137.201 8.427.910 -0- -0- 

Total 

 

17.137.201 8.427.910 -0- -0- 

  Fonte: Contabilidade 

 

 

4.2.3  - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESAS 

 

Quadro A.4.2.3– Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas 
Natureza da  

Movimentação 

 de Crédito 

UJ 

Concedente 

e/ ou 

Recebedora 

Classificação 

da 

Ação 

Despesas Correntes 

1 – Pessoal  

e Encargos  

2 – Juros  

e Encargos  

da Dívida 

3 – Outras  

Despesas 

 Correntes 

Mov. 

Externa 

Concedidos   -0- -0- -0- 

Recebidos SENAR/PA  1.516.145 -0- 15.622.056 

Natureza da   

Movimentaçã

o  

de Crédito  

UJ Concedente 

e ou 

Recebedora 

Classificação 

da Ação 

Despesas de Capital 

4 – Investimentos  5 –  

Inversões 

Financeiras  

6 – Outras 

Despesas de 

Capital 

Mov.  

Externa 

Concedidos   -0- -0- -0- 

Recebidos   -0- -0- -0- 

Fonte Contabilidade 
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4.2.4 -  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

 

4.2.4.1 –  DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO                 

 

Quadro A.4.2.4.1 – Despesas por Modalidade de Contratação. 
Modalidade de Contratação Despesas Pagas 

2014 2013 

Licitação   

Convite 127.971 111.395 

Concorrência  - 

Pregão 999.773 259.175 

Contratações Diretas  - 

Dispensa – processos simplificados 181.602 227.353 

Inexigibilidade - - 

Regime de Execução Especial - - 

Suprimento de Fundos - - 

Pagamento de Pessoal   

Pagamento em Folha - - 

Diárias - - 

Outros - - 

Fonte:  Contabilidade 

 

 

4.2.4.2 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 

 

Quadro A.4.2.4.2 – Despesas Correntes Por Grupo e Elemento de Despesas 
Grupos de Despesas Valores Pagos 

2014 2013 

1 – Despesa de Pessoal 1.722.523 1410.983 

11 – Vencimentos e Vantagens Fixas 685.603 531.635 

13 – Obrigações Patronais 622.079 652.578 

16 – Outras Despesas Variáveis 253.441 115.416 

18 – Auxilio Educação - - 

46 – Auxilio Alimentação 109.008 75.195 

49 – Auxilio Transporte 52.392 36.159 

2 –  Juros e Encargos da Divida   

3 –  Outras Despesas Correntes 11.980.197 6.363.587 

14 -  Diárias 1.030.239 823.423 

30 – Material de Consumo 1.392.524 895.966 

33 – Passagens e Despesas de Locomoção 356.007 273.157 

35 – Serviços de Consultoria   

36 – Outros Serviços de Terceiros P. Fisíca 2.071.097 936.509 

39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 7.082.921 3.032.368 

47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 47.409 53.844 

Fonte: Contabilidade 
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4.3 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

 

4.3.1– RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO 

EXERCÍCIO DE REFERENCIA 

 

Quadro A.4.3.1 - Informações Sobre as Transferências 
QUADRO DE DETALHAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS 

Concedente:  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/AR/PA 

UJ / CNPJ 04.309.367/0001-42 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-PA 

 

Tipo 

 

Convenente 

 

Valor 
Pactuado 

Contrap

artida 
Pactuad

a 

Repasse 

Total até 
Exercício 

Repasse 

No 
Exercício 

Vigência S
IT

U
A

Ç

Ã
O

 Inicio Fim 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec de Corte de 

Capanema 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Castanhal 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Altamira 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Itaituba 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Marajó 

 

92.000 

 

   -0- 

 

92.000 

 

92.000 

 

07/01/14 

 

31/12/14 
 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Marabá 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Paragominas 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Redenção 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Santarém 

 

98.400 

 

   -0- 

 

98.400 

 

98.400 

 

07/01/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 

Sind. da Pec. de Corte de 

Tucuruí 

 

90.200 

 

   -0- 

 

90.200 

 

90.200 

 

07/01/14 

 

31/12/14 
 

4 

Termo de 

Cooperação 
Sind. da Pec. de Corte 

Delegacia da Região do 

Baixo Amazônas 

 

27.300 

 

   -0- 

 

27.300 

 

27.300 

 

07/11/14 

 

31/12/14 

 

4 

Termo de 

Cooperação 
Sind. da Pec. de Corte 

Delegacia da Região de 

Carajás 

 

16.000 

 

-0- 
 

16.000 

 

16.000 

 

07/11/14 
 

 31/12/14 
 

4 

Termo de 

Cooperação 
Sind. da Pec. de Corte 

Delegacia da Região 

Bragantina 

 

25.000 

 

-0- 
 

372.471 

 

372.471 

 

03/06/14 
 

 31/12/14 
 

4 

Contrato de 

Patrocinio 

Sindicato dos Produtores 

Rurais de Sta Izabel e 

Tauá 

 

15.000 

 

-0- 
 

40.000 

 

40.000 

 

10/10/14 

 

 31/12/14 
 

4 

Contrato de 

Patrocinio 
Sindicato dos Produtores 

Rurais de Paragominas 

 

6.000 

 

-0- 
 

6.000 

 

6.000 

 

07/11/14 

 

 31/12/14 
 

4 

Contrato de 

Patrocinio 

Sindicato dos Produtores 

Rurais Capanema 

 

15.000 

 

-0- 
 

40.000 

 

40.000 

 

10/10/14 

 

 31/12/14 
 

4 

* Situação 4 – Concluido                 

Fonte: Setor Jurídico/Contabilidade 
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4.3.2 – QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA CELEBRADOS E 

VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS. 

 
Quadro A.4.3.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/AR/PA 

CNPJ: 04.309.367/0001-42 

UG/GESTÃO:  

Modalidade 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 

em cada exercício 

Montantes repassados em cada exercício, 

independentemente do ano de celebração do instrumento 

(em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio       

Contrato de Repasse       

Termo de Cooperação 13 19 10 1.022.700 1.873.796 835.200 

Contratos de Patrocínios 03 06 -0- 61.000    360.000 -0- 

Totais 16 25 10 1.083.700 2.233.796 835.200 

Fonte: Setor Jurídico/Contabilidade 

 

4.3.3 -  INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS 

CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE PATROCÍNIOS. 
 

Quadro A.4.3.3 – Resumo da Prestação de Contas Sobre Transferências Concedidas pelo SENAR/AR/PA na 

modalidade TERMO  DE COOPERAÇÃO E CONTRATO DE PATROCINIOS 

Unidade Concedente 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/AR/PA 

CNPJ: 04.309.367/0001-42 UG/GESTÃO: 

Exercício 

da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Patrocínios 

 

 

 

2014 

Contas prestadas 

Quantidade -0- 13 03 

Montante Repassado 
 

-0- 
1.022.700 61.000 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante Repassado 
 

-0- 
-0- -0- 

 

 

 

2013 

Contas prestadas 

Quantidade -0- 10 -0- 

Montante Repassado 
 

-0- 
1.873.796 360.000 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante Repassado 
 

-0- 
-0- -0- 

2012 

Contas prestadas 

Quantidade -0- 10 -0- 

Montante Repassado 
 

-0- 
835.200 -0- 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante Repassado 
 

-0- 
-0- -0- 

Anteriores 

a 2011 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante Repassado 
 

-0- 
-0- -0- 

Fonte: Setor Jurídico/Contabilidade 
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4.3.4 – INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE PATROCINIOS 
 

Quadro A.4.3.4 – Visão Geral da Analise das Prestações de contas dos Ternos de Cooperação 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/AR/PA 

CNPJ: 04.309.367/0001-42 UG/GESTÃO: 

Exercício 

da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Contratos de  

Patrocínios 

Termos de 

Cooperação 

2013 

Quantidade de contas prestadas 03 13 

Com prazo de 

análise ainda não 

vencido 

Quantidade 
Contas analisadas 03 13 

Contas Não analisadas -0- -0- 

Montante repassado (R$) 61.000 1.022.700 

Com prazo de 

análise vencido 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 06 19 

Quantidade Reprovada -0- -0- 

Quantidade de TCE -0- -0- 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade -0- -0- 

Montante repassado (R$) -0- -0 

2013 

Quantidade de contas prestadas -06 19 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 06 19 

Quantidade Reprovada -0- -0- 

Quantidade de TCE -0- -0- 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade -0- -0- 

Montante repassado (R$) -0- -0- 

2012 

Quantidade de contas prestadas -0- 10 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada -0- 10 

Quantidade Reprovada -0- -0- 

Quantidade de TCE -0- -0- 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade -0- -0- 

Montante repassado  -0- -0- 

Exercícios 

anteriores 

a 2011 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade -0- -0- 

Montante repassado  -0- -0- 

Fonte: Setor Jurídico/Contabilidade 
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5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

 

 

5.1 – Informações sobre Recursos Humanos da Unidade 

5.1.1 – Demonstração da Força de Trabalho à disposição da Unidade 

 

Quadro A.5.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/14 Quantidade 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) -0- -0- -0- -0- 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  -0- -0- -0- -0- 

1.2. Servidores de Carreira  (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) -0- 23 03 -0- 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão-Celetistas - 28 13 -07 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -0- -0- -0- -0- 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório -0- -0- -0- -0- 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas -0- -0- -0- -0- 

2. Servidores com Contratos Temporários -0- -0- -0- -0- 

3. Total de Servidores (1+2) -0- 23 03 -0- 

Fonte: Recursos Humanos 

 

5.1.2 – Qualificação da Força de Trabalho 

 

5.1.2.1 – Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade 

 

Quadro A.5.1.2 – Quantidade de empregados da UJ por faixa etária - Situação apurada em 

31/12/2014 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 
De 41 a 50 

anos 
De 51 a 60 

anos 

Acima 
de 60 
anos 

1. Provimento de cargo efetivo 03 09 07 02 07 

1.1. Membros de poder e agentes políticos -0- -0- -0- -0- -0- 

1.2. Servidores de Carreira - Celetistas 03 09 07 02 07 

1.3. Servidores com Contratos Temporários -0- -0- -0- -0- -0- 

2. Provimento de cargo em comissão -0- -0- -0- -0- -0- 

2.1. Cargos de Natureza Especial -0- -0- -0- -0- -0- 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 
-0- 

-0- -0- -0- -0- 

2.3. Funções gratificadas -0- -0- -0- -0- -0- 

Total 03 09 07 02 07 

Fonte: Recursos Humanos 
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5.1.2.2 – Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Segundo a Escolaridade 

  

Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de Empregados da UJ por nível de escolaridade – Situação   

apurada em 31/12/14 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo -0- -0- -0- -0- 9 17 2 -0- -0- 

1.1. Membros de poder e agentes políticos -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

1.2. Servidores de Carreira  - Celetistas -0- -0- -0- -0- 9 17 2 -0- -0- 

1.3. Servidores com Contratos Temporários -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2. Provimento de cargo em comissão -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2.1. Cargos de Natureza Especial -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2.3. Funções gratificadas -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

3. Totais (1+2) -0- -0- -0- -0- 9 17 2 -0- -0- 
LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - 
Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: Recursos Humanos 

 

5.1.3 – Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade 

Quadro A.5.1.3- Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Tipologias/ 
Exercícios 

Venci-
mentos e 

vantagens 
fixas 

Despesas Variáveis 

Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total Retri
buiç
ões 

Gratifi-
cações 

Adicionais 
Indeniza-

ções 
Rescisões 

Benefícios 
Assistenciai

s e 
previden-

ciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercíc
ios  

2013 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2012 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2011 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão - Celetistas 

Exercíc
ios 

2014 908.202 -0- -0- -0- 30.127 -0- -0- -0- -0- 938.329 
2013 662.306 -0- -0- -0- 4.474 -0- -0- -0- -0- 666.780 
2012 557.385 -0- -0- -0- 5.802 -0- -0- -0- -0- 563.187 

Servidores com Contratos Temporários 
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercíc
ios 

2013 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2012 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2011 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercíc
ios 

2013 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2012 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2011 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior - Celetistas 

Exercíc
ios 

2013 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2012 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2011 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas - Celetistas 

Exercíc
ios 

2013 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2012 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 
2011 -0- -0- -0- -0- -0- -0-     -0- -0- -0- -0- 

Fonte: Recursos Humanos 
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7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

7.1 -     Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 

Quadro A.7.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 
Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

2 Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

 2 monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

3 Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. 

  

1 

aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e 

ao uso corporativos de TI. 

  

1 

aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na 

obtenção de resultados de negócio institucional. 

 2 aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

 2 aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

  

3 

aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de 

resultado de negócio institucional. 

  

3 

aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, 

contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

4 Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 

2 Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 

4 Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 

3 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

2 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

2 Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

2 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

1 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 

1 

Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos 

respectivos controles. 

2 Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

 

2 

Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da 

própria instituição: 

2 Auditoria de governança de TI. 

2 Auditoria de sistemas de informação. 

2 Auditoria de segurança da informação. 

2 Auditoria de contratos de TI. 

2 Auditoria de dados. 

 Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 

 Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 

2 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

2 A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

3 A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

2 A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

1 O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

2 O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

2 O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

2 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 
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2 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

2 O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

1 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:  

51. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

1 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

3 Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

2 Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá 

suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os 

seguintes processos corporativos: 

2 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

2 Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 

2 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade. 

2 Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre  

( 3  ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

( 3  ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(  3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

( 2  ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

( 4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em 

contrato. 

( 3  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais 

(protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

 O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

 A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

 Entre 1 e 40%. 

 Entre 41 e 60%. 

 Acima de 60%. 

 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não 

contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo 

questionário.  – SERVIU PARA AVALIAR O SETOR DE TI 
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8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

Quadra A.8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? 

 

x 

    

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 

pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 

 

x 

    

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos 

reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). 

  

x 

   

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de 

referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) 

realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das 

empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim 

de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, 

parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de 

produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

 

x 

    

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 

    

x 

 

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

x     

 

7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

 

x 

    

 

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, 

quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). 

 

x 

    

9.  A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o 

plano de gestão de logística sustentável da unidade. 

    

x 

 

     

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e     

x 
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qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. 

11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, 

à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam 

o impacto ambiental. 

 

 

x 

    

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

     

x 

Considerações Gerais: 

LEGENDA    Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 

 

 
 

10.  INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

10.1 Informação Sobre Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas 

Brasileiras de Contbilidade em especial nas NBC T 16.9 e NBC T16.10. 

 

O Imobilizado está registrado contabilmente pelo custo de aquisição. As depreciações foram 

calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil 

estimada dos bens por categoria. 

 

Mobiliário                                                                                                                              10 % a.a 

Máquinas e Equipamentos                                                                                                     10 % a.a 

Equipamentos de Informática                                                                                                20 % a.a 

Veículos                                                                                                                                  20 % a.a 

Equipamentos de Comunicação                                                                                             10 % a.a 

 

Para o exercício de 2014, não identificamos indícios de fontes internas e externas que justificar-se 

contratação de peritos para emissão de Laudo Técnico e procedimentos do IMPAIRMENT. O 

SENAR-PA não possui Imóvel, seu imobilizado é constituído de Bens Móveis. 

Fontes Externas: 

Não houve redução do valor de mercado além do esperado, bem como mudanças no ambiente 

tecnológico de mercado, econômico e/ou legal. 

Fontes Internas: 

Não houve danos físicos, e/ou obsolescência de um ativo, mudança na medida ou maneira de uso 

de um ativo. 
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10.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS 

NOTAS EXPLICATIVA. 

 

10.2.1 – BALANÇO PATRIMONIAL 
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10.2.2 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE 

 
 



MINISTÉRIO DO TRABALHO 

CNA – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PARÁ 

 
 

 

47 

 

 

 

10.2.3 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - DMPL 
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10.2.4 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO - DFC 
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10.2.5 –  NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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11.  OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

11.1 – Outras Informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade 

e o desempenho da gestão no exercício. 

 

 

11.1.1 - PARECER DO CONSELHO FISCAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARÁ 
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11.1.2 – ATA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SENAR/AR/PA 
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11.1.3 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE. 
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11.1.3.1 – COMENTÁRIOS E CONCLUSÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014. 
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11.1.4 – PARECER DO CONSELHO FISCAL NACIONAL 
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11.1.5 – PARECER Nº 015/15 CF – CONSELHO FISCAL NACIONAL 
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11.1.6 – RESOLUÇÃO Nº 018/15/CD  - Conselho Deliberativo Nacional 

 

 


