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3 . VISAO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS  

 

3.1. Finalidade e competências   

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

 Organizar, administrar e executar, em todo o Estado do Pará, o ensino da formação 

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

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

 Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de 

treinamento e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego; 

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

difundir metodologias adequadas à formação profissional rural e promoção social do 

trabalhador rural; 

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

projetos de formação profissional rural e promoção social; 

 Assessorar o Governo Federal em assuntos relacionados com a formação de 

profissionais rurais e atividades assemelhadas. 

 

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

Norma de Criação: 

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

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

Demais normas relacionadas à gestão e a estrutura da unidade: 

 As competências do SENAR estão definidas no seu Regimento Interno, aprovado pelo 

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

2013, registrada sob o Nº 113588 – Cartório de 1º Ofício – Brasília – Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas. 

 As competências do SENAR/PA estão definidas no seu Regimento Interno, aprovado 

pelo Conselho Administrativo, em 04 de abril de 1994 , com a última alteração em 18 de 

setembro de 2009, registrada sob o Nº 085 Livro A-001– Cartório – Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas – Comarca de Belém do Pará. 

3.3. Ambiente de atuação  

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

jurídicas. A capilaridade do SENAR permite a atuação em todos os municípios das Unidades 

Federativas. 
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3.4. Organograma 

Figura 1 - Organograma 
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Quadro 3.4.1 – Competências das Áreas Estratégicas 

 ÓRGÃO/ÁREA 

 

COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO DATA DA 

NOMEAÇÃO / 

EXONERAÇÃO 

Conselho 

Administrativo 

Ao Conselho 

Administrativo compete 

a função de cumprir e 

fazer cumprir as 

diretrizes emanadas do 

Conselho Deliberativo. 

Carlos 

Fernandes 

Xavier 

Presidente do 

Conselho 

Administrativo 

 

 

Triênio 2015/2017 

Conselho Fiscal 

acompanhar e 

fiscalizar a 

execução financeira 

e orçamentária 

Luís Américo 

De Amorim  

Presidente do 

Conselho Fiscal 

 

 

Triênio 2015/2017 

Superintendência 

A Superintendência é o 

órgão de execução da 

Administração 

Regional, consoante às 

diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho 

Administrativo. 

Walter Cardoso Superintendente 

 

 

 

01/10/2007 

Coordenadoria 

Técnica 

Pedagógica 

coordenar a formulação, 

acompanhamento e 

avaliação dos programas 

e projetos de Formação 

Profissional e Promoção 

Social executados 

diretamente pelo 

SENAR-AR/PA, 

Luiz Carlos de 

Almeida 

Coordenador 

01/10/2007 

Coordenadoria 

Administrativa/F

inanceira 

 

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, 

José Fernando 

Paes de 

Vasconcelos 

Coordenador 

01/10/2007 
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3.5. Macroprocessos finalísticos 

 
3.5.1. Quadro – Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição 
Produtos e 

Serviços 

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáv

eis 

Formação Profissional 

Rural - FPR 

Processo educativo, 

não formal, 

participativo e 

sistematizado, que 

possibilita a aquisição 

de conhecimento, 

habilidades e atitudes, 

para o desempenho 

de uma ocupação. 

Cursos de 

Formação 

Profissional 

Trabalhadores 

rurais e 

trabalhadores 

das 

agroindústrias 

que atuem 

exclusivamente 

na produção 

primária de 

origem animal e 

vegetal. 

Sindicatos de 

produtores 

rurais 

Promoção Social - PS Processo educativo, 

não forma, 

participativo e 

sistematizado, que 

visa o 

desenvolvimento de 

aptidões pessoais e 

sociais do 

trabalhador rural e de 

sua família, numa 

perspectiva de maior 

qualidade de vida, 

consciência crítica e 

participação na vida 

da comunidade. 

Atividades de 

Promoção 

Social 

Trabalhadores 

rurais e 

trabalhadores 

da 

agroindústrias 

que atuem 

exclusivamente 

na produção 

primária de 

origem animal e 

vegetal. 

Sindicatos de 

produtores 

rurais 

 


