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5 – GOVERNANÇA 

      5.1. Descrição das estruturas de governança. 

      A Regional do Pará - foi instalado em 3 de abril de 1993, e  de acordo com o Regimento 

Interno, a estrutura de governança do SENAR sua estrutura básica de gestão é formado pelo 

Conselho Administrativo, Superintendência, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal . 

 

      5.1.1. Conselho Administrativo 

      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. 

           Estrutura: 

     I - Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Pará, que será o Presidente nato; 

     II – um representante do SENAR – Administração Central; 

     III – o Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – 

FETAGRI; 

     IV – um representante do Governo do Estado do Pará; 

     V – um representante do Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Pará –   

SEBRAE/    PA 

    

    Atribuições: 

Base Normativa: Seção I do Regimento Interno do SENAR. 

Ao Conselho Administrativo será dada à função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes 

emanadas do Conselho Deliberativo e, especificamente: 

I – fixar a política de atuação da Administração Regional e estabelecer as normas operacionais 

que regerão suas atividades, bem como, fazer obedecer às diretrizes gerais; 

II – aprovar o regimento interno do SENAR-AR/PA no qual deverá constar o detalhamento da 

estrutura organizacional e as funções dos órgãos que a compõe; 

III – 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; 

IV – aprovar os Planos Anuais e Plurianuais de Trabalho e os respectivos orçamentos, 

encaminhando-os à Administração Central, para consolidação; 

V – aprovar o Balanço Geral e as demais demonstrações financeiras, o Relatório Anual de 

Atividades e encaminhá-los a Administração Central, para a Consolidação; 

VI – aprovar o Plano de Cargos, Salários e Benefícios, o quadro de pessoal e a tabela de 

remuneração correspondente; 
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VII – decidir, com base em parecer interno a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens 

imóveis; 

VIII – autorizar a assinatura de convênios, acordos de cooperação técnica e financeira, contratos, 

ajustes e de outros instrumentos jurídicos, internacionais;  

IX – fixar as atribuições do Presidente do Conselho administrativo, além das estabelecidas no 

Regimento Interno; 

X – fixar outras atribuições do Superintendente além das estabelecidas no Regimento Interno e 

as atribuições dos demais órgãos da entidade; 

XI – aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou cassação do 

mandato, conforme a natureza, repercussão ou gravidade da falta cometida; 

XII – empossar os membros do Conselho Fiscal Regional e fixar o valor das suas diárias e 

jetons; 

XIII – fixar o valor do subsídio do presidente do conselho Administrativo e da verba de 

representação da presidência, cuja aplicação deverá ser devidamente comprovada; 

XIV – estabelecer o limite máximo de remuneração do Superintendente; 

XV – fixar o jeton e diárias dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal; 

XVI – aprovar o seu Regimento Interno e o da Administração Regional no qual deverão constar 

a estrutura organizacional e suas principais funções; 

XVII – solucionar os casos omissos no Regimento Interno do SENAR-AR/PA. 

 

5.1.2. Superintendência 

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

estabelecidas pelo Conselho Administrativo. A Superintendência 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. 

 

Estrutura: 

A estrutura básica da Superintendência: 

I – Gabinete  - (não implantado) 

II – Assessorias – (não implantado) 

III - Coordenadoria Administrativa e Financeira – CAF 

IV - Coordenadoria Técnica Pedagógica – CTP 

 

Atribuições: 

Base Normativa: Seção II, do Regimento Interno do SENAR 

 

Ao Superintendente compete: 

I – o cumprimento dos objetivos da Administração Regional emanados no Art. 1º e 2º deste 

Regimento e seus Incisos; 
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II – exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos Programas e Projetos de 

Formação Profissional Rural e Promoção Social no Estado; 

III – articular com órgãos e entidades públicas ou privadas, estabelecendo instrumentos de 

cooperação; 

IV – encaminhar a Secretaria Executiva, relatório semestral de execução, com base no Plano 

Anual do Trabalho; 

V – dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas, administrativas e financeiras da 

Administração Regional, praticando os atos pertinentes de sua gestão; 

VI – assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, os cheques e 

documentos e a abertura e movimentação de contas bancárias, ou com servidor especialmente 

designado pelo presidente do Conselho Administrativo; 

VII – cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração Regional, do Conselho 

Administrativo ou do seu Presidente; 

VIII – admitir os empregados, promover, designar, licenciar, transferir, remover e dispensar; 

IX – encaminhar ao Conselho Administrativo, através do Presidente, as propostas dos 

orçamentos anuais e plurianuais, balanço geral, demais demonstrações financeiras, o parecer do 

Conselho Fiscal Regional e o relatório anual de atividades; 

X – secretariar as reuniões do Conselho Administrativo; 

XI – elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo, os Projetos de atos e 

normas cuja decisão escape a sua competência; 

XII – expedir instruções de serviços visando, o atendimento e cumprimento eficiente dos 

objetivos do SENAR-AR/PA e das normas aditadas pelo Conselho Administrativo; 

XIII – identificar e propor a necessidade de criação, fusão e extinção de unidades administrativas 

da estrutura organizacional do SENAR-AR/PA; 

XIV – substituir o Presidente do Conselho Administrativo nas ausências eventuais e 

impedimentos legais, quando designado; 

XV – executar outras atribuições designadas pelo Presidente do Conselho Administrativo. 

 

 5.1.3. Conselho Fiscal 

É o Órgão de assessoramento e fiscalização da Administração Regional: 

     Estrutura:  

O Conselho Fiscal Regional é 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. 

    

Atribuições: 

Compete ao Conselho Fiscal Regional: 

I – acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, observado o contido no 

Relatório de Atividades e Pareceres da Auditoria Independente; 

II – examinar e emitir pareceres sobre o Balanço Geral e demais demonstrações financeiras; 
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III – determinar ao Superintendente a contratação de perícias e auditorias as expensas do 

SENAR-AR/PA, cientificando o Conselho Administrativo sempre que esses serviços forem 

considerados indispensáveis ao bom andamento de suas funções; 

IV – elaborar o seu Regimento Interno, respeitados os princípios preestabelecidos, bem como, as 

Normas de Funcionamento do Conselho Fiscal da Administração Central e submetê-lo à 

homologação do Conselho Administrativo. 

     Base Normativa: Seção IV do Regimento Interno do SENAR. 

5.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados 

Quadro 5.2.1.  Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Administrativo 

Conselho Administrativo 

Presidente: CARLOS FERNANDES XAVIER 

Membros  
Período de Gestão 

(Triênio) 

Entidade que 

Representa 
Titulares Suplentes 

Joaci Franklin de Medeiros Daniel Nunes Lopes 2015-2017 

 

SENAR – 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 

Fabrizio A. Güaglianone de 

Souza 

Andre Fernandes Pontes 2015-2017 

 SEBRAE-PA 

Hildegardo de Figueiredo 

Nunes 

Eliana França dos Santos 

Zacca 

2015-2017 

 GOVRNO DO ESTADO 

Rita da Luz Serra da Serra José Vasconcelos Cunha 

 

2015-2017 

 
FETAGRI 

Quadro 5.2.2.  Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Fiscal 

Conselho Fiscal 

Presidente: LUIS AMERICO DE AMORIM 

Membros 

Período de Gestão 

Entidade que Representa 

Titulares Suplentes 

Luís Américo de Amorim .......... 2015-2017 FAEPA 

João Batista da Silva Walmir Hugo Pontes dos 

Santos 2015-2017 
SENAR – 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL 

Euci Ana da Costa Maria Rosa Silva 

Almeida 
2015-2017 FETAGRI 
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5.3 Atividades de correição e ilícitos administrativos. 

NÃO SE APLICA 

5.4. Gestão de riscos e controles internos 

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.  

 

5.5. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

NÃO SE APLICA 

 

 


