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 Apresentação 

O presente relatório de gestão contempla as ações educativas desenvolvidas pelo 

SENAR-AR/RN no ano de 2017. Mostrando, no período considerado, os resultados 

alcançados pela UPC. 

Apresenta as finalidades e competências da UPC e procura atender as recomendações 

governamentais contidas em Instruções Normativas (IN), Decisões Normativas (DN) e 

Portarias do TCU e CGU, orientadoras que são para a elaboração do relatório de gestão 

do exercício de 2017, além de comentar sobre os resultados alcançados, relacionados à 

execução das ações previstas no Plano Anual de trabalho da Regional.  

O relatório está dividido em 10 capítulos onde são abordados os temas a respeito da 

visão de atuação, planejamento estratégico, gestão e plano de metas e de ações da 

entidade, salientando que estão voltados à sua missão institucional, seus objetivos e 

metas físicas e financeiras.  

Para a elaboração das estratégias e para a definição das ações para o Exercício de 

2017, foram levadas em consideração as demandas anteriores para a execução das 

atividades, tendo assim, uma base de atuação para o exercício. Compôs também o 

planejamento, a análise dos fatores econômicos, sociais e ambientais, tendo esse último 

maior peso no desenvolvimento das nossas ações, por representar a instabilidade da 

realidade do Estado. 

Sabe-se que o estado do Rio Grande do Norte lida com situações extremas de seca, 

apresentando grande variabilidade interanual das precipitações, porém 147 dos seus 167 

municípios estão localizados no semiárido, região cuja pluviosidade média é baixa, 

girando em torno de 350 a 380 mm anuais (SEBRAE, 2016). Diante dessa realidade e 

da esperançosa demanda por chuvas, torna-se difícil, mesmo com um planejamento, 

prever a possibilidade de ações para o exercício seguinte.  

Por isso, a fim de minimizar eventuais discrepâncias entre o planejado e o executado, a 

instituição realiza no fim do terceiro trimestre do exercício, a reformulação das suas 

metas físico-financeiras, época na qual já se tem uma tradução melhor da realidade geral 

do Estado, facilitando assim, a tarefa de definir nossas ações para o restante do 

exercício. 

Em decorrência da diversidade das ações contidas nos seus principais Programas – 

FPR, PS e PE; da variação com que ocorrem as demandas por ações; do custo dos 

profissionais (educadores) para a realização das capacitações; da instabilidade de suas 

receitas (recursos financeiros), a instituição fez a opção por utilizar a contratação de 

serviço de terceiros, para a realização dos cursos e eventos educacionais tanto no 

Programa de FPR como nos de Promoção Social, Projetos Especiais e assistência 

técnica. 

Também, em decorrência do quantitativo de recursos financeiros, a administração da 

Instituição deu continuidade à decisão de não investir em infraestrutura física em toda a 
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sua área de abrangência (território do Estado do RN), embora se tenha claro que é 

necessário um espaço adequado para o funcionamento dos sindicatos de produtores 

rurais, bem como, para a realização das atividades programadas no Plano Anual de 

Trabalho - PAT. Por este motivo ficou decidido o estabelecimento de parcerias com 

instituições (públicas e privadas), que possuam interesses comuns aos da Instituição, 

tais sejam: que queiram contribuir para ampliar conhecimento do trabalhador e do 

produtor rural, no sentido de que contribuam com a realização de serviços necessários 

a realização das ações contidas nos Programas de FPR, de PS e de PE, tais como: 

Levantamento de demanda, inscrição de interessados por cursos e eventos 

educacionais, organização das turmas, local para realização das ações, serviços 

relacionados com o apoio logístico necessário para a realização de atividades e 

supervisão dos cursos. Para tanto, a Instituição apoia financeiramente os parceiros, 

arcando com a totalidade ou parte das despesas com a infraestrutura necessária. Para 

assegurar o efetivo cumprimento das obrigações sob a responsabilidade dos parceiros, 

por ação, a Instituição utiliza educadores para verificar se todos os serviços preparatórios 

necessários a realização da dinâmica educacional com a qualidade exigida, foram 

providenciados adequadamente. 

Durante todo o Exercício de 2017 a UPC utilizou-se de vários meios de comunicação 

para divulgar suas ações tais como: Participação em Feiras agropecuárias do calendário 

oficial do Governo do Estado, propagandas em rádio, tv e mídias sociais, divulgação 

junto aos parceiros e principalmente, realizando cursos, através da demanda 

previamente enviada e analisada dos Sindicatos dos Produtores Rurais, empresas, 

prefeituras, associações, entre outras entidades. 

Busca-se sempre, melhor atender às necessidades dos demandantes, com o intuito de 

cumprir nossa missão de contribuir para a profissionalização do homem do campo, sua 

integração na sociedade, melhorando sua qualidade de vida.  

Com o desenvolvimento dessas ações, é notável que a visibilidade do SENAR-AR/RN 

melhorou e a instituição tem se tornado mais forte, representando referência positiva no 

estado. 
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 Visão geral da unidade prestadora de contas 

2.1. Identificação da unidade 

SENAR-AR/RN – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social – TEM (Para efeitos 
de aprovação do orçamento). 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza Jurídica: 307-7 - Serviço Social Autônomo CNPJ: 04.256.238/0001-33 

Principal atividade: Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial. 

Código CNAE: 85.99-6-04 

Contatos 

Telefones/fax: 84 3342 0200 

Endereço postal: Rua Dom José Tomaz, 995 - Tirol, Natal - RN, 59022-250 

Endereço eletrônico: senarrn@senarrn.com.br 

Página na internet: http://www.senarrn.com.br/ 

 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade 

Membros do Conselho Nacional/Regional: 

Presidente do 
Conselho 
Administrativo do 
SENAR-AR/RN 

Jose Alvares Vieira 804.969.896-34 09/09/2016 até 
09/09/2020 

Membro do 
Conselho Indicado 
pelo Presidente do 
conselho 
Administrativo 
SENAR-AR/RN. 

Eduardo Gomes 
Barreto 

106.288.784-00 01/01/2017 até 
09/09/2020 

Membro do 
Conselho Indicado 
pelo Presidente do 
conselho 
Administrativo 
SENAR-AR/RN. 

Luciene Maria 
Fonseca de 
Alcântara 

199.864.834-68 09/09/2016 até 
09/09/2020 

Membro do 
conselho 
Administrativo 
SENAR-AR/RN 
ocupante da 
cadeira destinada 
ao SENAR-Central 
 

Carmensita Corso 323.002.120-72 09/09/2016 até 
09/09/2020 
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Membro do 
conselho 
Administrativo 
SENAR-AR/RN 
ocupante da 
cadeira destinado 
Federação dos 
Trabalhadores na 
Agricultura do 
Estado do RN – 
FETARN 

Manoel Cândido da 
Costa 

200.021.654-49 09/09/2016 até 
09/09/2020 

Superintendente e Gestores: 

Superintendente Luiz Henrique 
Medeiros Paiva 

776.040.321-68 17/12/2011 até a 
presente data. 

Gerência de 
Aprendizagem 
Rural - GEAP 

Maluh Brito 
Madruga 

094.506.364-43 25/07/2014 até a 
presente data. 

Gerência de 
Administração e 
Finanças - GEAF 

Eduardo Bezerra 
Pereira 

033.806.044-88 13/08/2013 até a 
presente data. 

Gerência de 
Arrecadação 

Ubirajara Lopes de 
Araújo Filho 

043.926.054-00 01/08/2011 até a 
presente data. 

 

Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 
Atividade 

Responsável Telefone e e-mail Endereço 

Não possui.     

 

Organograma funcional 
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2.2. Finalidade e competências institucionais 

Missão Visão de futuro Valores 

 
Representar, organizar e 
fortalecer os produtores 
rurais do Rio Grande do 
Norte, defender os seus 
direitos e interesses, 
promovendo o 
desenvolvimento 
econômico, social e 
ambiental do setor 
agropecuário. 
 

 
Ao profissionalizar e 
oferecer atividades de 
promoção social no meio 
rural, nas modalidades 
estabelecidas, o SENAR-
AR/RN busca contribuir 
efetivamente para o 
aumento de renda, 
integração e ascensão 
social das pessoas a partir 
dos princípios de 
sustentabilidade, 
produtividade e cidadania, 
colaborando também para 
o desenvolvimento 
socioeconômico do país. 

 
Protagonismo, Inovação, 
Sustentabilidade, 
Correspondência com a 
sociedade, Credibilidade 

 

Normas da UJ  

Norma Endereço para acesso 

Lei nº 8.315 http://www.senarrn.com.br/quem-
somos/ 

Decreto nº 566 http://www.senarrn.com.br/quem-
somos/ 

Regimento Interno do Conselho Fiscal do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural Administração 
Regional do Estado do Rio Grande do Norte – 
SENAR-AR/RN 

http://www.senarrn.com.br/legislacao/ 
 

Regimento Interno do Conselho Administrativo do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração Regional do Estado do Rio Grande 
do Norte – SENAR-AR/RN 

http://www.senarrn.com.br/legislacao/ 
 

Regimento Interno do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural Administração Regional do 
Estado do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN 

http://www.senarrn.com.br/legislacao/ 
 

Outros documentos Endereço para acesso 

Mapa Estratégico A UJ não possui Mapa Estratégico, 
mas elabora um documento similar 
que subsidia as ações durante o ano 
chamado Plano Anual de Trabalho – 
PAT. 

Planejamento Estratégico A UJ não possui Planejamento 
Estratégico, mas elabora um 
documento similar que subsidia as 
ações durante o ano chamado Plano 
Anual de Trabalho – PAT. 

http://www.senarrn.com.br/quem-somos/
http://www.senarrn.com.br/quem-somos/
http://www.senarrn.com.br/quem-somos/
http://www.senarrn.com.br/quem-somos/
http://www.senarrn.com.br/legislacao/
http://www.senarrn.com.br/legislacao/
http://www.senarrn.com.br/legislacao/
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Plano Anual de Trabalho 2017 http://www.senarrn.com.br/planos-
anuais-de-trabalho/ 

Reformulação do Plano Anual de Trabalho 2017 http://www.senarrn.com.br/planos-
anuais-de-trabalho/ 

Indicadores de desempenho utilizados na gestão Não possui informativo online. Porém 
no Relatório de gestão da UJ, que é 
disponibilizado anualmente, contém 
informações a respeito dos 
indicadores de desempenho de 
gestão utilizados pela regional. 

Organograma http://www.senarrn.com.br/legislacao/ 

Macroprocessos finalísticos http://www.senarrn.com.br/projetos/ 

2.3. Ambiente de atuação 

2.3.1. Ambiente de atuação da entidade 

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. 

2.3.2. Ambiente de negócios da unidade 

O SENAR-AR/RN atua no meio rural promovendo ações de Formação Profissional Rural 

e atividades de Promoção Social voltadas para o “Homem Rural” no Estado do Rio 

Grande do Norte, contribuindo com sua profissionalização, integração na sociedade, 

melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania. 

Durante todo o Exercício de 2017 a UPC utilizou-se de vários meios de comunicação 

para divulgar suas ações tais como: Participação em Feiras agropecuárias do calendário 

oficial do Governo do Estado, propagandas em rádio, tv e mídias sociais, divulgação 

junto aos parceiros e principalmente, realizando cursos, através da demanda 

previamente enviada e analisada dos Sindicatos dos Produtores Rurais, empresas, 

prefeituras, associações, entre outras entidades. 

Busca-se sempre, melhor atender às necessidades dos demandantes, com o intuito de 

cumprir nossa missão de contribuir para a profissionalização do homem do campo, sua 

integração na sociedade, melhorando sua qualidade de vida.  

http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-de-trabalho/
http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-de-trabalho/
http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-de-trabalho/
http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-de-trabalho/
http://www.senarrn.com.br/legislacao/
http://www.senarrn.com.br/projetos/


 Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 

3.1. Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

3.1.1. Objetivos atingidos pelo SENAR 

Como objetivos traçados pelo SENAR, tem-se a programação das atividades de 

Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), bem como realização de 

Programas Especiais e de projetos. Foi prevista ainda a participação em eventos 

agropecuários do estado, como ação de divulgação institucional. 

Em relação às atividades de FPR e PS observa-se uma preocupação na melhoria 

pedagógica continua, com revisão da grade de cursos e planos de cursos, com base nas 

necessidades de mercado e nas demandas feitas pelas agroindústrias, sindicatos e 

parceiros no geral.  

Em 2016 o SENAR-AR/RN possuía em seu portfólio 60 treinamentos, em 2017 contamos 

com 76, tendo um acréscimo de 16 novos cursos, representando 26,6%. Houve também 

análise pedagógica e atualização de treinamentos em função de novas tecnologias e 

adequações a nossa realidade. 

Na Promoção Social, o portfólio continha 23 treinamentos, hoje contamos com 35 

treinamentos um acréscimo de 12 novos cursos, 65% em função da grande parte na 

linha de ação voltada à saúde, impulsionado pelas orientações do SENAR Nacional da 

preocupação com a qualidade de vida e saúde do trabalhador rural e sua família. 

No que tange a promoção institucional, em virtude de ações realizadas com qualidade e 

resultados visíveis, a marca SENAR está mais estabelecida no mercado, sendo 

referência em capacitação e assistência técnica. A identificação de novos parceiros 

ocorre de forma gradativa, tendo sido firmados novos contratos para o SENAR. 

i. Descrição 

Descrição geral 

Cabe à gerência de aprendizagem rural coordenar a elaboração, execução e 
avaliação dos projetos e ações de FPR e atividades de PS e programas especiais, 
assim como controlar a execução dessas atividades. Seguir metodologia de ensino 
adotada pelo SENAR e coordenar a montagem das propostas pedagógicas dos 
eventos previstos. 
Responsável Maluh Brito Madruga; CPF: 094.506.364-43. Gerente de 

Aprendizagem Rural. 

 

ii. Análise 

ii. a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, 

com foco nas metas propostas para o período. 

Como oportunidades foram identificadas pela Gerência de Aprendizagem: 
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• Parcerias com SEBRAE, prefeitura e empresas que possibilitarem gerar receita 

através da Prestação de Serviços: 

o Foram realizadas com o SEBRAE parceria para execução do Negócio 

Certo Rural e Sertão Empreendedor; 

o Com as prefeituras foram firmados oito termos e com empresas 17 para 

realização de capacitações durante o exercício de 2017;  

o Foi firmado um contrato com empresa de energia renovável, para 

realização do projeto da agricultura familiar que envolve assistência técnica 

e cursos de Formação Profissional Rural. 

• Necessidade do mercado por Assistência Técnica Continuada: 

o Amplo número de beneficiários que necessitam de Assistência Técnica 

continuada, abrindo as oportunidades para o SENAR. Trabalhamos com o 

sertão empreendedor e com o projeto da agricultura familiar. 

• As situações de seca: 

o As situações emergenciais em virtude da seca do nosso estado 

propiciaram uma oportunidade do SENAR realizar capacitações para 

implantação de tecnologias de convivência com a seca. Foram realizados 

72 cursos para implantação de Reuso de Águas Cinzas para produção de 

forrageira. 

o Através do Programa Sertão Empreendedor foram difundidas tecnologias, 

como barragens subterrâneas, cultivo de palma, banco de proteína, 

forragem nativa na dieta dos animais, sistema mandala e produção de feno 

e silagem; 

• Exigências de órgãos fiscalizadores: 

o Órgãos como o ministério do trabalho exigem das empresas a contratação 

de Aprendizes, para cursarem o programa de aprendizagem e serem 

contratados pelas empresas. 

Em relação às fragilidades identificadas, pontua-se que existe um esforço em melhorar 

a comunicação interna, bem como houve melhoria na estrutura física e de pessoal. A 

GEAP está com novos técnicos oriundos do processo seletivo do programa de 

nivelamento do qual o SENAR faz parte. 
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Ainda é uma fragilidade a questão do acompanhamento dos alunos egressos dos cursos, 

identificando se exercem as atividades propostas nas ementas e a identificação de casos 

de sucesso. 

ii.b- Análise dos indicadores de resultado 

 

Análise dos Indicadores 
2017 

Previsto Realizado 

Instrutores Capacitados – TMI¹ 40 35 

Mobilizadores capacitados – TMM¹ 20 19 

Supervisores Capacitados – TMS² 15 13 

Número de Ações da FPR² 544 542 

Número de participantes das Ações de FPR² 8559 7625 

Número de Ações da PS² 87 88 

Número de participantes das Ações de PS² 1347 1297 

% de ocupação das vagas oferta das do E-TEC³ 100%   37,9% 

% de cursos da saúde realizados na PS em relação ao total²  18,39% 21,59% 

Nº de sistemas de reuso de água implantados em 
capacitações² 

73² 72 

¹ Previstos no PAT. 

² Previstos na Reformulação PAT. 

³ Do total de 100% das vagas ofertadas para o E_TEC somente 37,9% foram 
aprovados no exame de seleção. 
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ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados 

obtidos. 

Para execução do Plano Anual de Trabalho identifica-se como macroprocessos: 

• Identificação de demandas em geral: Imprescindível para a boa elaboração do 

PAT e consequente execução. Quando a demanda não é bem identificada, 

ocorrem rupturas no que foi estabelecido e o que foi de fato realizado. 

• Celebração de Termos de Cooperação e contratos: Toda a execução das 

atividades dentro do SENAR se dá após a celebração dos termos de cooperação 

e contratos com os diversos parceiros e demandantes das ações. 

• Agendamento de cursos: Processo que em sua ramificação garante a realização 

do curso. Necessário que o agendamento seja distribuído nos trimestres conforme 

traçado no PAT, levando em consideração a necessidade do parceiro e a 

disponibilidade dos recursos humanos e instrucionais para realização do curso. 

• Acompanhamento pedagógico: Realizado desde o momento do agendamento dos 

cursos até a entrega da documentação, passando pelas supervisões visando 

aferir a qualidade nos treinamentos executados.  

• Disponibilização de recursos: esse processo envolve a captação de todos os 

recursos necessários à realização das ações, desde educadores através do 

credenciamento, equipe técnica, materiais instrucionais e de consumo. 

• Divulgação institucional: processo que envolve a melhoria na comunicação de 

forma geral, a participação em feiras agropecuárias, divulgação das atividades 

entre os agentes do SENAR e para a comunidade em geral. 

• Acompanhamento técnico: indispensável na realização das ações de assistência 

técnica, aferindo a qualidade do serviço executado. 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas 

relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.  

 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 

FPR  8.306.603,38    4.876.548,20  544 542 Turmas 

E-TEC 167.964,41       402.570,76  11 6 Turmas 

PRONATEC       152.694,92       670.951,27  10 10 Turmas 

Aprendizagem Rural       152.694,92       268.380,51  10 4 Turmas 

Assistência Técnica         30.538,98       134.190,25  2 2 
Contratos de 

ATEG 

NCR       167.964,41       738.046,39  11 11 Turmas 

Mulheres em Campo         30.538,98                      -    2 0 Turmas 

PS       369.750,00       791.764,28  87 88 Turmas 

Bem Viver           4.250,00         17.994,65  1 2 Eventos 
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Total    9.383.000,00    7.900.446,31  678 665   

Em relação às turmas do E-TEC, na reformulação do planejamento foram inseridas 11 turmas, 
pois foi o quantitativo executado em 2017, porém foram concluídas (realizadas) seis, conforme 
demonstrado na tabela. 

Para a Aprendizagem Rural tem-se a execução de 10 turmas durante o exercício de 2017, sendo 
quatro delas concluídas (realizadas) no exercício e as demais para o ano de 2018. 

Os contratos de Assistência Técnica são o do Sertão Empreendedor e da Brookfield Energia 
Renovável. 

A previsão orçamentária engloba os valores do convenio da bovinocultura de leite, cujas ações já 
estão contempladas nos quantitativos de FPR e também os convênios da cajucultura e calcário, 
cujas ações ficaram apenas para 2018. 

 

Observações: 

ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência 

do Plano Estratégico. 

O principal desafio para o exercício de 2018, num cenário mais amplo é o contínuo 

período da seca, dificultando plantio e criação de animais e consequentemente 

realização de algumas capacitações. Nessa vertente, temos que continuar implantando 

tecnologias de convivência com a seca, como resposta às adversidades encontradas. 

Temos ainda, mudanças internas que mudam o funcionamento do setor e a princípio 

geram uma pequena dificuldade, até tornar-se uma atividade comum. À exemplo temos 

a implantação do novo sistema de registro de cursos, oriundo do programa de 

nivelamento do qual a regional faz parte. 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado dos programas finalísticos. 

Em relação ao detalhamento das atividades traçadas no PAT, tem-se a realização 

positiva do que foi planejado. Como pode ser observado no quadro abaixo não houve 

discrepância muito significativa do que foi previsto, apenas o número de eventos do bem 

viver duplicou, pois, a nova demanda surgiu após a reformulação: 

Ação 
PAT - 

Reformulação 
Realizadas Variação 

% 
Realizada 

FPR  Cursos  544 542 -2 99,63% 

PS  Cursos  87 88 1 101,15% 

NCR  Cursos  11 11 0 100,00% 

Mulheres em Campo  Cursos  2 0 -2 0,00% 



18 
 

Aprendizagem¹&³  Turmas  10 4 0 40,00% 

E-TEC²&³  Turmas  11 6 0 54,55% 

PRONATEC  Turmas  10 10 0 100,00% 

Bem viver  Eventos  1 2 1 200,00% 

Totais 676 663 -2 98,08% 

 ¹Foram quatro turmas com término em 2017, porém 6 ainda em andamento.  

 ²Foram seis turmas com término em 2017, porém 5 ainda em andamento.  

 ³Não foi considerada nenhuma variação nas turmas de E-TEC e Aprendizagem, 

pois já havia sido prevista não só a conclusão das turmas, mas o andamento 

daquelas com conclusão posterior a 2017.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Para o melhor desempenho da gerência de aprendizagem leva-se em consideração a 

missão do SENAR em executar ações de FPR, assistência técnica e atividades da PS, 

contribuindo para desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de 

avanços sociais no campo. 

Durante a realização das ações e atividades, são feitas supervisões de caráter 

pedagógico para aferir a qualidade dos treinamentos. Representam grande melhoria nas 

atividades desempenhadas, uma vez que aproximam o contato da regional com os 

alunos, para melhor entendimento das suas necessidades, aproximam a regional dos 

mobilizadores, percebendo a satisfação com o atendimento do SENAR e as condições 

de realização dos treinamentos e por fim em relação ao educador, proporcionam um 

momento educativo e de orientação em relação ao conteúdo e metodologia de ensino 

utilizada. 

Ocorrem também reuniões e encontros de alinhamento pedagógico visando a melhoria 

continua dos processos educacionais e troca de experiências entre educadores. 

Nas atividades internas do setor, percebe-se a busca continua na melhoria dos 

procedimentos adotados, comunicação, controle, bem como elaboração de manuais 

para padronização de ações. 

3.2. Informações sobre a gestão 

Esse tópico aborda os objetivos alcançados pela instituição relacionando-os aos 

objetivos estratégicos planejados. 
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3.2.1. Objetivos alcançados na gestão 

i. Descrição 

Descrição geral 

O amadurecimento da instituição em relação à elaboração e execução de 
projetos. 
Responsável Maluh Brito Madruga; CPF: 094.506.364-43. Gerente de 

Aprendizagem Rural. 

 

ii. Análise  

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das 

atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação 

ao exercício de 2016. 

O ano de 2017 representa uma maturidade institucional em relação à elaboração e 

execução de projetos. Foi encerrado o programa Sertão Empreendedor, cuja atuação foi 

vasta pelo estado todo, chegando a assistir tecnicamente 518 propriedades rurais. Foi 

dado início a fase inicial de execução do convênio do fortalecimento da cajucultura; 

firmado contrato com a empresa de energia renovável, para realização de assistência 

técnica e capacitações; entre outras propostas que foram sinalizadas para execução pelo 

SENAR.  

Identifica-se a preocupação em realizar capacitações voltadas à superação das 

dificuldades de convivência com a seca, como Reuso de Águas Cinzas. 

No que tange a promoção social, é uma preocupação latente da Administração Central 

estimular que as regionais proporcionem aumento nas ações voltadas à saúde, visando 

o estimulo da prevenção de doenças na população rural. Assim o SENAR-AR/RN tem 

feito como demonstra o item a seguir com uma evolução significativa no número de ações 

desenvolvidas nessa área.  

Observa-se ainda uma busca continua na melhora dos processos e procedimentos 

internos, visando um melhor aproveitamento dos recursos para consequente 

cumprimento do estabelecido no planejamento. 

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

obtidos. 
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Análise dos Indicadores 
2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Instrutores Capacitados - TMI 45¹ 27 40¹ 35 40 

Mobilizadores Capacitados - TMM 0 18 20¹ 19 23 (EAD) 

Supervisores Capacitados – TMS 0 0 15² 13 0 

Número de Ações da FPR 440² 435 544² 542 400¹ 

Número de participantes das Ações 
de FPR 

5750² 6165 8559² 7625 5925¹ 

Número de Ações da PS 85² 85 87² 88 100¹ 

Número de participantes das Ações 
de PS 

1275² 1216 1347² 1297 1500¹ 

% de ocupação das vagas oferta das 
do E-TEC³ 

- 45,2 - 37,9 - 

% de cursos da saúde realizados na 
PS em relação ao total  

2,35%² 0,0235 18,39%² 0,2159 24,00%¹ 

Nº de sistemas de reuso de água 
implantados em capacitações 

0 0 73² 72 20¹ 
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¹ Previstos no PAT; ² Previstos na Reformulação PAT; ³ Ocupação levando em 

consideração o número de vagas ofertadas no processo seletivo da turma e o número 

de alunos que estavam cursando no segundo semestre de cada ano.  

É importante observar os indicadores de capacitação de instrutores, que são constantes, 

uma vez que a regional se preocupa em realizar os referidos treinamentos anualmente 

para cumprimento da metodologia SENAR de ensino.  Em relação a Promoção 

Social, a solicitação de cursos voltados para saúde é estimulada, visando a melhoria da 

qualidade de vida dos produtores e das famílias. 

O único item que apresenta dados desconformes e requer melhoria é o do E-Tec. Foi 

feito um comparativo do número de vagas ofertadas no processo seletivo e o número de 

alunos matriculados no segundo semestre de 2016 e 2017. Observa-se uma grande 

evasão de alunos, principalmente em virtude das dificuldades de adaptação à 

modalidade da educação à distância, bem como pelo alto nível da estrutura curricular 

exigida pelo curso.    

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

No que tange a gerência de aprendizagem, pode-se dizer que os resultados de 2017 

foram positivos. Ocorreu avaliação constante dos planos de cursos e materiais 

instrucionais para os treinamentos; ocorreram supervisões nos cursos, sendo todos os 

sindicatos supervisionados e pontualmente as empresas e outros parceiros. Busca-se 

um aprimoramento constante dos processos e ações para uma melhor utilização dos 

recursos da instituição de forma geral. 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho  

Anualmente é elaborado o Plano Anual de Trabalho - PAT, que traça as ações finalísticas 

da instituição e alocação orçamentária, elencando os cursos a serem desenvolvidos no 

âmbito da Formação Profissional Rural, Promoção Social, Programas Especiais, 

Assistência Técnica, capacitação de recursos humanos e participação de eventos 

agropecuários. 

3.3. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

3.3.1. Estágio de desenvolvimento 

Na elaboração do PAT ocorrem levantamento de demandas com os parceiros, através 

de formulários, contatos telefônicos e visitas presenciais, assim como levantamento dos 

recursos institucionais disponíveis para o cumprimento do que foi diagnosticado. 
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3.3.2. Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos 

estratégicos 

O Plano Anual de Trabalho é apresentado ao conselho administrativo no 3º Trimestre do 

ano, junto com a reformulação do exercício vigente. 

No ato de sua elaboração são levados em consideração as áreas de atuação da 

instituição, tais como, cursos de Formação Profissional Rural, Promoção Social, 

Programas Especiais, ações de Assistência Técnica e projetos cujas parcerias são 

sinalizadas para ocorrer no ano seguinte. 

Em relação aos parceiros que anualmente firmam termos de cooperação, é realizado 

contato para levantamento da possível demanda, sendo feitas através de formulários, 

contatos telefônicos e visitas presenciais.  

Ocorre uma estimativa de novas parcerias e/ou parcerias que ainda não foram 

sinalizadas, para que haja uma previsão no plano. 

Posteriormente é analisada a viabilidade dessas solicitações, levando em consideração: 

• A aptidão do município para realização daquela tipologia; 

• Ações realizadas anteriormente no mesmo município; 

• Cadeias trabalhadas pela assistência técnica nos municípios; 

• Trabalho de mobilização realizado pelo parceiro demandante. 

Considera-se ainda, para elaboração do PAT, projetos e parcerias sinalizados pela 

Presidência, Superintendência e assessorias. 

3.3.3. Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Em relação aos indicadores apresentados, observa-se que as ações e atividades de FPR 

e PS estão sendo desempenhadas de acordo com o previsto no planejamento. Não há 

uma discrepância no que foi planejado e o que foi executado, tendo o número de pessoas 

capacitadas sido expressivo.   

O aumento significativo das ações de Saúde na Promoção Social reflete uma 

preocupação da regional em contribuir para o desenvolvimento humano no meio rural, 

dando-lhes condições de entender a importância da prevenção e do cuidado à saúde, 

tudo estimulado pelo SENAR-Central. 

Para realização dos cursos com qualidade é necessário capacitar os agentes SENAR, 

sendo estes, mobilizadores e instrutores, capacitados anualmente e ainda supervisores, 

que são funcionários do quadro. 
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Por fim, é importante destacar a quantidade de sistemas de reuso de água implantados, 

pois representar uma alternativa para conviver com o grande problema do semiárido, 

que é a falta de água.  

3.3.4. Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e 

periodicidade 

Anualmente ocorre a reformulação do plano anual de trabalho do SENAR, sendo 

apresentado ao conselho administrativo em reunião que ocorre entre os meses de agosto 

e setembro, de acordo com calendário previamente estabelecido. O documento é 

elaborado levando em consideração alguns aspectos: 

1. As demandas feitas pelos parceiros; 

2. As demandas já realizadas; 

3. As demandas ainda existentes; 

4. As demandas não planejadas no ato da elaboração do plano; 

5. A capacidade da regional em atender as solicitações após reformulação. 

Esses pontos norteiam a reformulação, que também leva em consideração a aptidão do 

município para realização da ação solicitada, condições climáticas, capacidade de 

mobilização adequada e disponibilidade de instrutores capacitados. 

Assim, é solicitada aos parceiros a sinalização da demanda remanescente, havendo 

confirmação/alteração da demanda inicial.  

3.3.5. Envolvimento da alta direção 

O presidente e superintendente participam das tomadas de decisão e acompanham as 

atividades, propondo as melhorias necessárias e tratando da resolução de problemas 

para melhor aproveitamento dos recursos e cumprimento da missão e metas 

institucionais. 

3.3.6. Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

Ocorre entre as gerências um alinhamento para realização das atividades finalísticas da 

instituição. Existe um trabalho conjunto da GEAP com a GEAR a fim de ter um contato 

mais próximo com as empresas contribuintes. Tem-se uma atenção em atendê-los com 

as capacitações de FPR, incluindo Aprendizagem Rural, identificadas em visitas 

conjuntas in loco. 

Se faz necessário essa interação entre os setores com a GEAR, uma vez que, com o 

trabalho em conjunto, em sendo apresentado cursos de aprendizagem aos contribuintes. 

Por sua vez, esse método de abordagem vem se tornando um facilitador no que tange a 



24 
 

cobrança da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, tanto da 

Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Agroindústria, Agroindústria Cana-de-Açucar, 

Piscicultura, Carcinicultura, Suinocultura, Avicultura, entre outros, contribuindo assim 

para o aumento da arrecadação do SENAR. 

Em relação à GEAF, busca-se um trabalho realizado de forma bem alinhada, para que 

não haja falha na comunicação entre os setores. Existem diariamente troca de 

informações, uma vez que para cumprir as ações propostas, precisa-se de materiais e 

repasses financeiros aos instrutores. São realizadas solicitações de pagamento, 

aquisições de materiais, disponibilização de recursos diversos para que tudo ocorra 

conforme planejado. 

Aprimorando a comunicação, os processos e as ferramentas de controle, podemos aferir 

um melhor relacionamento entre todas as gerências. 

3.3.7. Principais dificuldades e mudanças previstas 

Enxugamento provisório do quadro de funcionários, em virtude de licenças e pedidos de 

demissão, o qual foi solucionado com a atuação de funcionários capacitados e 

empenhados em realizar as atividades do setor. 

Dificuldades oriundas de situações climáticas adversas, contornadas, ou pelo menos na 

tentativa de fazê-lo, através da implantação de tecnologias de convivência com a seca, 

sendo na melhoria da alimentação animal, melhor aproveitamento da água, espécies 

forrageiras mais adaptadas à regional e também acompanhamento técnico.  

Por fim, observa-se alguma dificuldade no processo de compras de materiais específicos 

para realização de cursos, uma vez que há necessidade de descrição exata do material 

e não colaboração de empresas no envio de propostas para andamento do processo. 

Esse tópico é debatido entre a GEAP e GEAF, visando a busca de soluções, tal como 

um técnico especializado na matéria para fornecer a especificação correta e completa 

do material. 



 Governança 

4.1. Descrição das estruturas de governança 

De acordo com o Regimento Interno, a estrutura de governança do SENAR possui a 

seguinte composição: Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado do Rio 

Grande do Norte - SENAR-AR/RN é uma entidade de direito privado, vinculada à 

Federação da Agricultura, pecuária e pesca do Rio Grande do Norte (FAERN), e tem 

como órgão máximo o seu Conselho Administrativo e como órgão fiscalizador o 

Conselho Fiscal.  

Conforme o art. 19º do Regimento Interno compete ao Conselho Administrativo a função 

de cumprir as diretrizes emanadas do conselho Deliberativo e de superior deliberação e 

normatização, para consecução dos objetivos do SENAR – Administração Regional do 

Rio Grande do Norte, notadamente no que se refere a planejamento, estabelecimento 

das diretrizes, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades, e 

especificamente: Fixar a política de atuação do SENAR-AR/RN e estabelecer as normas 

operacionais que regeram suas atividades, bem como as diretrizes gerais a serem 

adotadas, aprovar o Regimento Interno do SENAR-AR/RN no qual deveram constar o 

detalhamento da estrutura organizacional e as funções dos órgãos que a compõem, 

aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, aprovar 

as prestações de contas, o balanço geral, a demais demonstrações financeiras e os 

relatórios, trimestrais e anual de atividades, aprovar o Plano de Cargos, Salários, 

Carreiras, Benefícios e Vantagens, o Quadro de Pessoal e a Tabela de Remuneração 

correspondente, decidir, com base documental sobre, a aquisição, incorporação, 

alienação, seção ou gravame de bens, revogada, fixar as atribuições do Presidente do 

Conselho Administrativo, além das estabelecidas no Art. 34º do Regimento Interno do 

SENAR-AR/RN, fixar outras atribuições do Superintendente, além das estabelecidas no 

Art. 35º do Regimento Interno do SENAR-AR/RN, bem como as atribuições dos demais 

órgãos, aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou 

cassação do mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade da falta cometida, 

aprovar o valor do subsidio do Presidente do Conselho Administrativo a ser inserida na 

tabela de remuneração do Plano de Cargos, Salários, Carreiras, Benefícios e Vantagens 

do SENAR-AR/RN, aprovar o valor da remuneração do cargo de Superintendente a ser 

inserida na tabela de remuneração do Plano de Cargos, Salários, Carreiras, Benefícios 

e Vantagens do SENAR-AR/RN, ressalvado que esta não excederá o proporcional de 

até 90% (noventa por cento) do subsidio do cargo de Presidente do Conselho 

Administrativo, fixar o valor dos jetons de seus membros e membros do Conselho Fiscal 

Regional, solucionar os casos omissos no Decreto nº 566, 10 de junho de 1992 - 

Regulamento do SENAR e no Regimento Interno do SENAR-AR/RN.  

O Conselho Administrativo reunir-se-á a cada três meses em cessões ordinárias, e, 

extraordinárias, quando convocado pelo presidente ou pela maioria de seus membros. 

Base Normativa: Regimento Interno do SENAR-AR/RN. 
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O Conselho Administrativo é composto por 5 (cinco) titulares e igual número de 

suplentes, com mandato de 04 (quatro) anos, quais sejam:  

• O presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio 

Grande do Norte (FAERN), que é seu presidente nato; 

• 1 (um) representante da Administração central do SENAR Administração Central;  

• O Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do estado do Rio 

Grande do Norte (FETARN);  

• 02 (dois) membros da classe produtora.    

A superintendência é o órgão de execução da administração do SENAR – Administração 

Regional do Rio Grande do Norte, consoante as diretrizes estabelecidas pelo conselho 

administrativo. 

A superintendência será dirigida por um Superintendente, escolhido e nomeado pelo 

Presidente do conselho administrativo.  

Base Normativa: Art. 20º Regimento Interno do SENAR-AR/RN 

Estrutura: 

 A estrutura básica da Superintendência compreenderá: 

• Gerência de Aprendizagem Rural; 

• Gerência de Administração e finanças; 

• Gerência de Arrecadação; 

• Assessorias Jurídicas; 

• Assessorias de Comunicação Social; 

• Assessorias de Controle Interno 

• Assessorias de Tecnologia da Informação; 

• Assessorias Técnicas especializadas; 

• Unidades Operativas. 

Atribuições: 

O Superintendente tem a função de representar a organização, responsabilizando-se 

pelas atribuições deste cargo; planejando e garantindo o desenvolvimento Institucional 

através da gestão estratégica da instituição. 

O Conselho a Fiscal Regional é o órgão de fiscalização, verificação e acompanhamento 

dos atos de gestão econômica e financeira do SENAR-AR /RN, na forma do Art. 30º do 

Regimento Interno. 
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Compete a este Conselho Fiscal Regional: Acompanhar e fiscalizar a execução 

financeira e orçamentária, observado o contido no relatório de atividades e pareceres da 

auditoria independente, examinar e emitir pareceres os balancetes mensais, o balanço 

geral, prestação de contas e demais demonstrações financeiras, determinar a o 

Superintendente a contratação de pericias e auditorias internas ou externas, cientificando 

o Conselho Administrativos sempre que esses serviços forem considerados 

indispensáveis ao bom desempenho de suas funções e elaborar ou reformular o seu 

Regimento Interno, respeitados os princípios preestabelecidos, bem como as normas de 

funcionamento do Conselho Fiscal da Administração Central, e submete-lo ao 

homologação do Conselho Administrativo. 

O Conselho Fiscal Regional reunir-se-á trimestralmente em sessões ordinários com a 

presença de, no mínimo, dois membros, para cumprimento do disposto no Art. 4º, inciso 

II, do regimento, e, extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente deste 

ou do Presidente do Conselho Administrativo, em atendimento a relevância e urgência 

dos interesses da Administração Regional do RN. 

Base Normativa: Art. 30º Regimento Interno do SENAR – AR/RN. 

O Conselho Fiscal Regional será composto por 03 (três) membros titulares 

(preferencialmente todos contadores ou no mínimo um) e igual número de suplentes, 

para mandato de 03 (três) anos coincidente com o Conselho Administrativo, e indicado 

da seguinte forma: 

a) 01 (um) Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio Grande do 

Norte; 

b) 01 (um) pelo SENAR – Administração Central; 

c) 01 (um) pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

4.2. Gestão de riscos e controles internos 

A UJ, através de seu corpo técnico gerencial, vem contribuindo nos processos 

administrativos criando mecanismos para mitigação dos riscos, orientando a gestão para 

a eficácia e eficiência das operações, propondo a formatação processos que possibilitem 

uma perfeita confiabilidade das demonstrações financeiras que por sua vez estão em 

conformidade com leis e regulamentos vigentes. Melhorando assim a transparência e 

monitoramento dos processos, de forma a evitar potenciais falhas e seus impactos nas 

operações da Regional evidenciando assim as boas práticas de governança corporativa 

praticadas pela UJ. 

Corroborando com o que foi exporto acima, a UJ no exercício de 2017, através do 

processo licitatório 014/2017-GEAF, com o objetivo de contratação de empresa 

especializada na realização de serviços de auditoria independente sobre as 
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demonstrações contábeis e prestações de contas, quadrimestral e anual, na qual a 

empresa CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S figurou como ganhadora.  

Esta auditoria independente foi contratada graças ao termo de adesão e compromisso 

nº 22/2016 firmado entre o SENAR Administração central e o SENAR – AR/RN esse 

termo de cooperação tem por objetivo criar e desenvolver ações com o intuito de nivelar 

e fortalecer os serviços prestados e atividades desenvolvidas pelas Administrações 

Regionais do SENAR para garantir a o produtor e o trabalhador rural um serviço de 

qualidade e excelência. 

4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

Como avanços na Gestão da UJ em 2017, destacam-se como aspectos positivos: a) 

contratação de empresa para realização de auditorias independentes nas prestações de 

contas trimestrais e anuais da UJ; b) implantação do portal da transparência de acordo 

com o determinado pelo TCU através do acordão 699/2016 – Plenária TCU, neste 

contendo todas as informações relativas as atividades desenvolvidas pelo SENAR-

AR/RN durante o exercício de 2017 e anos anteriores; c) aquisição de novos módulos do 

sistema ERP TOTVS-RM que possibilitou um melhor gerenciamento do patrimônio da 

UJ; d) elaboração de da Instrução de Serviço nº 01/2017-Superintêndencia que 

estabelece os critérios e procedimentos para a solicitação e concessão de diárias, de 

acordo com o que foi determinado pela CGU através de recomendação proferida no 

relatório 201503987; e) realização de cursos e treinamentos para o desenvolvimento do 

clima organizacional da UJ possibilitando assim mitigar os riscos relacionados a gestão 

de recursos humanos. 

Dentre as principais constatações que podem impactar a execução das políticas públicas 

a cargo da UJ, cabe destacar: a) A ausência de indicadores que possibilitem auferir o 

desempenho das execuções físico-financeiras dos diferentes programas desenvolvidos 

pela UJ; b) Inexistência de Mapa Estratégico e Plano Estratégico com detalhamento das 

ações da UJ; c) Ausência de Matriz de risco permite aos gestores mensurar, avaliar e 

ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da 

UJ; Ausência de departamento de auditoria interna na UJ. 

4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

A UJ não possui unidade de auditoria como também não realizou nem uma correição 

durante o Exercício de 2017. 
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 Relacionamento com a sociedade 

5.1. Canais de acesso do cidadão 

A UJ possui canais de atendimento à população através de suas redes sociais e web 

site. Lá o cidadão poderá ter acesso a informações da instituição, noticiosa sobre os 

desenvolvimentos das atividades, entre outras informações relevantes a respeito do 

desenvolvimento do trabalho do SENAR-AR/RN. 

5.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados 

A UJ não possui estrutura de ouvidoria. Porém através do web site 

http://www.senarrn.com.br/novosite/ e redes sociais a população pode obter todas as 

informações relativas as atividades executadas pelo SENAR-AR/RN possui. Existem 

também outros meios de comunicação tais como telefone, e-mail e redes sociais onde a 

UJ sempre está fornecendo notícias sobre o desenvolvimento de suas ações. 

5.1.2. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

Análises: A UJ não possui serviço de SAC. 

5.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros 
documentos 

Endereço para acesso 
Periodicidade da 

atualização 

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

 

Planejamento 
estratégico 

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

 

Plano Anual de 
Trabalho 

http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-
de-trabalho/ 

Anualmente 

Relatório de 
Gestão 

http://www.senarrn.com.br/transparencia/ 
 

Anualmente 

Indicadores de 
desempenho 
utilizados na 
gestão 

Não possui informativo online. Porém no 
Relatório de gestão da UJ, que é 
disponibilizado anualmente, contém 
informações a respeito dos indicadores de 
desempenho de gestão utilizados pela 
regional, que foram em 2016 Execução 
físico-financeira de FPR e físico-financeira 
de PS. 

Anualmente 

Balanços 
financeiros e 
orçamentários 

http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-
de-diretrizes-orcamentarias-ldo/ 
 

Anualmente 

http://www.senarrn.com.br/novosite/
http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-de-trabalho/
http://www.senarrn.com.br/planos-anuais-de-trabalho/
http://www.senarrn.com.br/transparencia/
http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
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Relatórios de 
auditoria de 
gestão 

http://www.senarrn.com.br/parecer-da-
auditoria-independente/ 
 

Trimestralmente 

Estrutura 
organizacional 

http://www.senarrn.com.br/diretoria/ 
 

Anualmente 

Organograma http://www.senarrn.com.br/quem-somos/ 
 

Anualmente 

Regimento Interno http://www.senarrn.com.br/quem-somos/ 
 

Anualmente 

  

5.3. Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

Documentos Endereço para acesso 
Periodicidade da 

atualização 

Pesquisa de satisfação Não possui. Nos cursos de FPR e PS, 

são enviadas fichas de 

avaliação com 

preenchimento facultativo 

pelos alunos.  

Nas turmas de 

aprendizagem e E-TEC, 

nas supervisões são 

entregues aos alunos 

formulários de avaliação 

docente e alguns aspectos 

referentes a execução das 

turmas. 

Outros mecanismos para 

medir a satisfação do 

público com os produtos e 

serviços 

Não possui Nas turmas de NCR, 

PRONATEC e outros 

programas especiais os 

alunos preenchem fichas 

de avaliação. 

Ao término do Sertão 

Empreendedor foi 

realizada uma avaliação 

com cerca de 26% dos 

produtores atendidos. 

 

5.3.1. Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes  

Não existe uma tabulação das respostas dos cursos de FPR e PS e PRONATEC, porém 

no geral as avaliações são positivas. Quando ocorrem casos de algum ponto a melhorar, 

http://www.senarrn.com.br/parecer-da-auditoria-independente/
http://www.senarrn.com.br/parecer-da-auditoria-independente/
http://www.senarrn.com.br/diretoria/
http://www.senarrn.com.br/quem-somos/
http://www.senarrn.com.br/quem-somos/
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entra-se em contato direto com o mobilizador e educador responsáveis pelo curso, para 

providencias. 

Nas turmas de Aprendizagem e E-TEC, a validação das respostas é feita mensalmente 

para análise pela coordenação pedagógica e posterior feedback ao educador. No geral, 

as avaliações são positivas quanto aos educadores, porém havendo necessidade são 

realizadas reuniões de alinhamento com aqueles que receberam alguma avaliação 

negativa por parte considerável dos alunos. 

Em relação ao NCR, existe preenchimento dos dados em um link do SENAR Nacional, 

para posterior tabulação dos dados e envio à regional. Tomando como base as turmas 

realizadas em 2016 (dados que recebemos em 2017), 98% dos alunos manifestou 

satisfação pelo programa.  

No que tange o Sertão Empreendedor todos os dados foram tabulados com resultado de 

90,5% de satisfação com o programa. 84,4% responderam que continuarão a utilizar na 

propriedade os conhecimentos adquiridos e 97,4% recomendariam a assistência técnica 

do programa. 

5.3.2. Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

Ainda é difícil para o SENAR realizar avaliação de egressos, principalmente nos cursos 

de FPR, PS e Programas Especiais, então mensurar os resultados torna-se uma 

atividade mais complexa. 

Sabe-se que o SENAR contribui para o desenvolvimento local. Temos os casos das 

agroindústrias que necessitam da capacitação para terem seus profissionais atuando 

nas suas atividades laborais. Exemplos de beneficiários que permaneceram no campo, 

pois adquiriram conhecimento para tornar suas propriedades rentáveis. No caso da 

Promoção Social é notória a melhoria da qualidade de vida, principalmente das mulheres, 

quando participam de ações de saúde e artesanato.  

Em relação à Assistência Técnica os impactos das atividades são mais notórios, tendo 

produtores conseguido tornar suas propriedades mais produtivas e lucrativas. Para 2018, 

com a utilização do software de ATEeG, será possível apresentar índices produtivos, que 

comprovem essas benfeitorias. 
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 Desempenho financeiro e informações contábeis 

6.1. Desempenho financeiro do exercício 

 

 

Principais receitas (em milhares de reais)  2016 2017 2018 

 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  2.483.854,80 3.035.742,68 3.100.000,00 

 RECEITA - RADI   1.988.010,69 2.361.801,31 2.500.000,00 

 RECEITAS DE SERVIÇOS  979.080,80 - - 

 RECEITAS DE CONVÊNIOS  458.552,63 419.363,65 2.375.125,72 

 RECEITAS DE CONTRATOS DE ADESÃO  1.676.343,01 2.141.817,48 2.889.570,01 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 163.253,80 113.269,06 - 

 Total  7.749.095,73 8.071.994,18 10.864.695,73 

 

Análises: 

Ao final do exercício 2017 observa-se no gráfico acima que a UJ obteve um crescimento 

em sua receita total de 4,17% em relação ao exercício de 2016. Ainda, analisando os 

valores correspondentes ao resultado do exercício de 2017 foi evidenciado um superávit 

em suas operações financeiras de R$ 8.670,16 (oito mil seiscentos e setenta reais e 

dezesseis centavos).  

No que tange as receitas de Contribuições para o SENAR mais o RADI, originarias das 

contribuições parafiscais realizadas pelas empresas do seguimento do Agronegócio 

Brasileiro, foi percebido um aumento de 20,70% em relação ao exercício de 2016. Desta 

forma, podemos evidenciar uma constante busca da UJ na realização de um trabalho 

eficaz junto às empresas contribuintes. 
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Já em relação às receitas de Contrato de Adesão, que são oriundas de contratos 

firmados com entidades parceiras, foi percebido um aumento de 27,76% em relação ao 

exercício de 2016. Esse aumento se deu em virtude da ampliação de parceiras firmadas 

para realização de diversos programas desenvolvidos pela UJ. 

 

 

 

Principais despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

APLICAÇÕES DIRETAS ATIVIDADE MEIO 855.878,76  1.012.751,55  1.297.000,00  

APLICAÇÕES DIRETAS ATIVIDADE FIM 5.068.101,96  4.673.555,58  4.515.999,73  

APLICAÇÕES EM PROGRAMAS ESPECIAIS 1.217.231,14  2.214.139,18  5.264.696,00  

OUTRAS DESPESAS 211.829,22  162.877,71  -    

Total 7.353.041,08  8.063.324,02  11.077.695,73  

 

Análises: 

Analisando os valores correspondentes ao resultado do exercício de 2017, observa-se a 

perfeita adequação das despesas dentro dos percentuais de 80% para as atividades da 

área fim e de 20% para as atividades da área meio, em conformidade com o que 

estabelece o Regimento Interno do SENAR-AR/RN.  

Com os investimentos da ordem de R$ 46.672,10, (quarenta e seis mil, seiscentos e 

setenta e dois reais e dez centavos), realizados buscando ampliar a capacidade 

operativa da UJ, o resultado obtido foi bastante positivo, contribuindo para a melhoria 

das atividades internas da Instituição, sem comprometer as suas finanças.   
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Por quanto, a UJ decidiu, também, com base em racionalização de gastos e no 

aprimoramento de sua eficiência, manter uma reserva financeira de capital para ser 

usada como contingência, dando a necessária saúde financeira a instituição. Atualmente 

a UJ dispõe de recursos aplicados em poupança e fundos de investimento. Assim, a 

situação atual da Instituição é bastante estável e favorável em todas as áreas Finalística, 

administrativa e financeira.  

Assim, fica evidente o comprometimento da UJ em continuar redobrando esforços para 

que as metas previstas para 2018 sejam plenamente alcançadas e que as condições de 

trabalho favoreçam o aprimoramento dos processos operacionais e a qualidade das 

ações realizadas pela Instituição. 
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6.2. Principais contratos firmados 

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elem. 
despesa 

Valor total 

ATA DE 
REGISTRO 
DE PREÇO 
002/2017 

Contratação de empresa 
especializada em buffet, tipo café 
da manhã, coffe-breack, almoço, 

jantar coquetel 

MARIA PAULA ARAUJO 
DA SILVA - ME 

700.457.290/0001-
60 

Concorrência 
com Registro 

de Preço 
42.981,00 (A) (O) 

8701.3.1 
/ 

8729.3.1 
/ 

8729.3.2 

140.285,00 

004/2017 

Contratação de empresa 
especializada para organização de 
evento com locação de espaço e 

prestação de serviço de buffet 

MARIA PAULA ARAUJO 
DA SILVA - ME 

700.457.290/0001-
60 

Carta 
Convite 

43.066,00 (E) (O) 8729.3.1 93.850,00 

ATA DE 
REGISTRO 
DE PREÇO 
005/2017 

Aquisição de Camisas, camisetas e 
bonés 

COMERCIAL APOLO 
LTDA 

02.440.676/00001-
21 

Concorrência 
com Registro 

de Preço 
43.034,00 (A) (O) 8719.3.1 91.920,00 

 
ATA DE 

REGISTRO 
DE PREÇO 
003/2017 

Aquisição de Camisas, camisetas e 
bonés 

ABL ADMINISTRAÇÃO 
DE VENDAS & 

SERVIÇOS EIRELI - ME 

11.473.199/0001-
91 

Concorrência 
com Registro 

de Preço 
43.034,00 (A) (O) 8719.3.1 86.045,00 

Ordem de 
Serviço 

007/2017 

Compra de notebooks para compor 
parque tecnológico dessa regional 

MIRANDA 
COMPUTADOCAO E 

COMERCIO LTDA 

11.982.113/0002-
37 

Dispensa 
com base no 

Art.9,I 
42.916,00 (E) (O) 8729.4.1 35.980,00 

001/2017 
Contratação de empresa 

especializada em auditoria 
independente 

CASS AUDITORES E 
CONSULTORES S/S 

AUDITORES 
INDEPENDENTES 

24.519.787/0001-
60 

Carta 
Convite 

42.864,00 (A) (O) 8729.3.2 28.200,00 

002/2017 

Contratação de empresa 
especializada em exames cito 

patológicos para o programa bem 
viver 

LABORATORIO DE 
ANALISES CLÍNICAS E 
MICOLOGIA S/C LTDA 

08.239.907/0001-
10 

Dispensa 
com base no 

Art.9,I 
43.031,00 (A) (O) 8729.3.1 26.700,00 

ORDEM DE 
SERVICO 
015/2017 

Aquisição de canetas 
personalizadas 

VERUSSIA CARLA R 
DE FARIAS ME 

13.587.119/0001-
54 

Dispensa 
com base no 

Art.9,I 
43.046,00 (A) (O) 8719.3.1 26.240,00 
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ORDEM DE 
SERVICO 
011/2017 

Contratação de empresa 
especializada em transporte 

rodoviário para atender o convenio 
784767/2013 

N L A T 
EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LTDA 
EPP 

03.733.910/0001-
71 

Dispensa 
com base no 

Art.9,I 
42.968,00 (E) (O) 8729.3.2 24.00,00 

ORDEM DE 
COMPRA 
011/2017 

Contratação de empresa 
especializada em confecção de 

material gráfico 

UNIGRAFICA GRAFICA 
E EDITORA LTDA EPP 

02.749.278/0001-
91 

Dispensa 
com base no 

Art.9,I 
42.926,00 (A) (O) 8719.3.1 15.237,11 

Total 544.457,11 

 

Observações: 

No exercício de 2017 o valor total dos 10 maiores contratos firmados pelo SENAR-AR/RN foi de R$ 544.457,11 (quinhentos 

e quarenta e quatro mil e onze centavos). Esses contratos tiveram como objetivo suprir as demandas oriundas das diversas 

atividades executadas pelo SENAR-AR/RN durante o exercício. 

 

Contratos que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elem. 
despesa 

Vlr do 
pagamento 

total no 
exercício 

002/2016 

Credenciamento de pessoas jurídicas e 
microempreendedores individuais, para 
integrar o cadastro de prestadores de 
serviços de instrutória e consultoria do 

SENAR-AR/RN. 

LUCIANO 
ANAWIN 

MATIAS FREIRE 
E OUTROS 

259.832.830/001-
60 

Chamada 
Publica 

42597 (P) (O) 
8729.3.1/ 
8729.3.2/  

             
1.496.731,79  

001/2015 
Contratação de mão de obra 

terceirizada 

WE SERVIÇOS 
TERCERIZADOS 

LTDA 

08.563.494/0001-
24 

Concorrência 
sem Registro 

de Preço 
42095 (P) (O) 

8729.3.1/ 
8729.3.2 

                
299.580,71  

005/2015 
Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviço de 
fornecimento de vale alimentação 

POLICARD 
SYSTEMAS E 

SERVIÇOS S/A 

00.904.951/0001-
95 

Concorrência 
sem Registro 

de Preço 
42296 (P) (O) 

8705.3.1/ 
8729.3.1/ 
8729.3.2 

                
232.185,73  

007/2014 
Prestação de Serviços de Assessoria, 
Consultoria Contábil, Fiscal e Pessoal 

T e G Consultoria 
e Assessoria 

Contábil Ltda ME 

04.583.903/0001-
01 

Carta 
Convite 

41841 (P) (O) 8729.3.1 
                

101.951,64  

002/2015 
Contratação de empresa para 

gerenciamento de frota de combustível 

POLICARD 
SYSTEMAS E 

SERVIÇOS S/A 

00.904.951/0001-
95 

Carta 
Convite 

42192 (P) (O) 
8729.3.1/ 
8729.3.2 

                   
95.825,79  
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004/2017 

Contratação de empresa especializada 
para organização de evento com 

locação de espaço e prestação de 
serviço de buffet 

MARIA PAULA 
ARAUJO DA 

SILVA ME 

70.045.729/0001-
60 

Carta 
Convite 

43066 (E) (O) 8729.3.1 
                   

93.850,00  

015-A/2016 
Locação de veículos necessários para 

a execução do convênio nº 
784767/2013 

AM Serviços e 
Locação de 

Equipamentos de 
Informática Eireli 

- EPP 

04.999.366/0001-
77 

Carta 
Convite 

42541 (E) (O) 8729.3.2 
                   

88.800,00  

002/2016 
Contratação de empresa especializada 
em serviços de buffet para convênio nº 

784767/20013 

MARIA PAULA 
ARAUJO DA 

SILVA ME 

70.045.729/0001-
60 

Carta 
Convite 

42445 (E) (O) 8729.3.2 
                   

69.127,80  

006/2013 

Prestação de serviço de emissão de 
bilhete, serviços de reserva e ordens 

de passagens aéreas domésticas, 
regionais, nacionais, internacionais e 

serviços afins 

Sunline Viagens 
e Turismo Ltda 

ME 

00.878.230/0001-
58 

Carta 
Convite 

41491 (P) (O) 
8729.3.2/ 
8729.3.1/ 
8701.3.1 

                   
51.219,98  

24/2016 Aquisição de camisetas e bonés 
JOSE F. 

PESSOA FILHO 
ME 

18.101.511/0001-
65 

Carta 
Convite 

42606 (E) (O) 8719.3.1 
                   

40.452,75  

Total 2.569.729,19 

 

Observações: 

No exercício de 2017 o valor total dos 10 maiores contratos pagos pelo SENAR-AR/RN foi de R$ 2.569.729,19 (dois 

milhões quinhentos e sessenta e nove setecentos e vinte e nove e dezenove centavos). O maior valor pago corresponde 

ao processo nº 002/2016 que se refere ao credenciamento de pessoas jurídicas e microempreendedores individuais, para 

integrar o cadastro de prestadores de serviços de instrutória e consultoria do SENAR-AR/RN, totalizando a rubrica de R$ 

1.496.731,79 (um milhão setecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos). 
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6.3. Transferências, convênios e congêneres 

6.3.1. Transferências para federações e confederações 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF 
Vlr. 

contrapartida 
Data da 

Assinatura 
Sit. Nat. Valor total 

AGROPEC 
SEMIÁRIDO 
2017 

COTA 
PATROCINIO 

APOIAR 
FINANCEIRAMENTE 
O EVENTO 
AGROPEC 
SEMIÁRIDO 2017 

FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
PESCA DO RN - FAERN 

08.431.751/0001-74   07/07/2017 (E) (O) 100.000,00 

Total 100.000,00 

 

Observações:  

No exercício de 2017 o SENAR-AR/RN firmou contrato de patrocínio com a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca 

do Estado do Rio Grande do Norte – FAERN no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com o intuído de apoiar 

financeiramente o Evento AGROPEC SEMIARIDO 2017, organizado pela entidade patrocinada, realizado nos dias 07 e 

08 de agosto de 2017, no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, possibilitando assim a divulgação da atuação no 

SENAR-AR/RN, fortalecendo seu conceito, agregando valor a marca institucional, reconhecendo e ampliando seu 

relacionamento com sues públicos de interesse, bem como divulgando e promovendo seus serviços, programas, políticas 

e ações realizadas. 

6.3.2. Outros convênios 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF 
Valor da 

Contrapartida 
Data da 

assinatura 
Sit. Nat. Valor total 

23º EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DA 
REGIÃO CENTAL DA 
REGIÃO CENTRAL 

DO ESTADO DO RN 

COTA 
PATROCINIO 

APOIAR 
FINANCEIRAMENTE O 
EVENTO EXPOLAJES 

2017 

ASSOCIAÇÃO DOS 
CRIADORES DE 

CAPRINOS E OVINOS 
DO SERTÃO DO 

CABUGI - ACOSC 

02.761.726/0001-72  31/08/2017 (E) (O) 4.000,00 

55º EXPOSIÇÃO DE 
CAPRINOS E 

OVINOS 

COTA 
PATROCINIO 

APOIAR 
FINANCEIRAMENTE O 

ASSOCIAÇÃO DOS 
CRIADORES DE 

CAPRINOS E OVINOS 
08.491.540/0001-27  05/10/2017 (E) (O) 10.000,00 
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EVENTO 55º EXPOSIÇÃO 
DE CAPRINOS E OVINOS 

DO SERTÃO DO 
CABUGI - ACOSC 

55º EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

COTA 
PATROCINIO 

APOIAR 
FINANCEIRAMENTE O 

EVENTO 55º EXPOSIÇÃO 
DE ANIMAIS E MÁQUINAS 

- FESTA DO BOI 2017 

ASSOCIAÇÃO 
NORTERIOGRANDENSE 

DE CRIADORES - 
ANORC 

08.465.726/0001-01  05/10/2017 (E) (O) 60.000,00 

FEIRA 
INTERNACIONAL DE 

SERVIÇOS E 
PRODUTOS PARA A 

AQUICULTURA -  
FENACAM '17 

COTA 
PATROCINIO 

APOIAR 
FINANCEIRAMENTE O 

EVENTO DENOMINADO 
FENACAM'17 

ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
CRIADORES DE 

CAMARÃO - ABCC 

13.792.312/0001-27  06/11/2017 (E) (O) 12.000,00 

IV FEIRA DO 
AGRONEGÓCIO 

2017 

COTA 
PATROCINIO 

APOIAR 
FINANCEIRAMENTE O 

EVENTO DENOMINADO 
IV FEIRA DO 

AGRONEGÓCIO DE 
JARDIM DO SERIDÓ 

SINDICATO RURAL DE 
JARDIM DO SERIDÓ 

08.383.861/0001-08  01/12/2017 (E) (O) 3.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
SÃO PAULO DO 

POTENGI 
08.079.758/0001-79  06/10/2017 (E) (O) 450,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
CARNAUBAIS 

08.009.896/0001-91  06/10/2017 (E) (O) 800,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE 
08.079.337/0001-48  06/10/2017 (E) (O) 500,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
LAJES 

08.364.093/0001-45  06/10/2017 (E) (O) 600,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
JUCURUTU 

08.383.812/0001-75  06/10/2017 (E) (O) 1.100,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
PAU DOS FERROS 

08.355.307/0001-17  06/10/2017 (E) (O) 1.600,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
APODI 

08.123.341/0001-66  06/10/2017 (E) (O) 2.100,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
PATU 

09.394.222/0001-00  06/10/2017 (E) (O) 1.000,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA PARA 
PARTICIPAR DA 55º 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO 

RN 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

FIRMAR PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA DE 
PRODUTORES RURAIS 

AO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES 
ARISTÓFANES 
FERNANDES 

SINDICATO RURAL DE 
BARCELONA 

11.982.766/0001-35  06/10/2017 (E) (O) 600,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
SÃO PAULO DO 

POTENGI 
08.079.758/0001-79  15/08/2015 (P) (O) 36.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
LAJES 

08.364.093/0001-45  15/01/2016 (P) (O) 36.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
JUCURUTU 

08.383.812/0001-75  15/01/2016 (P) (O) 36.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
APODI 

08.123.341/0001-66  15/01/2016 (P) (O) 36.000,00 
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TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
SANTO ANTÔNIO 

08.144.578/0001-52  15/01/2016 (P) (O) 36.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
PATU 

09.394.222/0001-00  15/07/2016 (P) (O) 36.000,00 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E 
FINANCEIRA 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 

VIABILIZAR PARCERIA 
PARA O 

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO 
PRONATEC E NA REDE 

ETEC 

SINDICATO RURAL DE 
BARCELONA 

11.982.766/0001-35  15/07/2016 (P) (O) 36.000,00 

Total 349.750,00 

 

Observações:  

No Exercício de 2017 o SENAR-AR/RN firmou um total de 1 contrato de patrocínio firmado com a FAERN, como já 

evidenciado no item 6.3.1, e 5 contratos de patrocínio com diversas entidades representantes de diferentes seguimentos 

do agronegócio onde o valor total gasto foi de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais). Esses patrocínios tiveram como 

objetivo divulgar a marca do SENAR-AR/RN nas diversas freiras agropecuárias realizadas no exercício de 2017 no estado 

do Rio Grande do Norte. 
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6.4. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens 

do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

A UJ utiliza o critério e procedimentos estabelecidos pela NBC T 16.9 para o tratamento 

contábil da depreciação e amortização. 

Amortização: a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e 

quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração 

limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 

limitado.  

Depreciação: a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade 

por uso, ação da natureza ou obsolescência.  

Exaustão: a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, 

florestais e outros recursos naturais esgotáveis. (Não utilizamos). 

Para o registro da depreciação, amortização e exaustão observando os seguintes 

aspectos:  

a. Obrigatoriedade do seu reconhecimento;  

b. Valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo 

patrimonial, e, no balanço patrimonial, representada em conta redutora do 

respectivo ativo;  

c. Circunstâncias que podem influenciar seu registro.  

O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado mensalmente, deve ser 

reconhecido nas contas de resultado do exercício. 

O valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados, pelo menos, 

no final de cada exercício. Quando as expectativas diferirem das estimativas anteriores, 

as alterações devem ser efetuadas.  

A depreciação, a amortização e a exaustão devem ser reconhecidas até que o valor 

líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual.  

A depreciação, a amortização ou a exaustão de um ativo começa quando o item estiver 

em condições de uso.  

A depreciação e a amortização não cessam quando o ativo se torna obsoleto ou é 

retirado temporariamente de operação.  

Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil econômica de um 

ativo: 
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a. A capacidade de geração de benefícios futuros;  

b. O desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;  

c. A obsolescência tecnológica;  

d. Os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.  

A vida útil econômica deve ser definida com base em parâmetros e índices admitidos em 

norma ou laudo técnico específico.  

 Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão 

devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil econômica 

indicada em laudo técnico específico.  

 Não estão sujeitos ao regime de depreciação: (a) bens móveis de natureza 

cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse 

histórico, bens integrados em coleções, entre outros; (b) bens de uso comum que 

absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados tecnicamente, de vida útil 

indeterminada; (c) animais que se destinam à exposição e à preservação; (d) terrenos 

rurais e urbanos. 

 Métodos de depreciação, amortização e exaustão.  

Os métodos de depreciação, amortização e exaustão devem ser compatíveis com a vida 

útil econômica do ativo e aplicado uniformemente.  

Sem prejuízo da utilização de outros métodos de cálculo dos encargos de depreciação, 

podem ser adotados:  

i. o método das quotas constantes;  

A depreciação de bens imóveis deve ser calculada com base, exclusivamente, no custo 

de construção, deduzido o valor dos terrenos. 

NBC T 16.10 – avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor 

público.  

Procedimentos de adoção inicial (incluído pela resolução CFC n. º 1.437/13) a entidade 

que adota as normas aplicadas ao setor público deve reconhecer inicialmente os 

estoques, imobilizados e intangíveis pelo custo ou valor justo. (Incluído pela resolução 

CFC n. º 1.437/13) a entidade deve reconhecer os efeitos do reconhecimento inicial dos 

ativos como ajuste de exercícios anteriores no período em que é reconhecido pela 

primeira vez. (Incluído pela resolução CFC n. º 1.437/13). 
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6.5. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos 

referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, 

Senai, Sesi e Senac) 

Item não aplicado ao serviço social autônomo instituição SENAR-AR/RN. 

6.6. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 

Demonstração Contábil/Notas Explicativas Endereço Para Acesso 

Balanço Orçamentário Receita 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Orçamentário Despesa 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Orçamentário 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Patrimonial 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

DVP - Demonstração Das Variações Patrimoniais 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

DFC - Demonstração Do Fluxo De Caixa Indireto 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

DMPL - Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Financeiro 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Demonstrativo Da Conciliação Dos Valores Orçamentários E 
Contábeis 

Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Demonstração Gerencial Da Receita E Despesa 
http://www.senarrn.com.br/transparencia/
lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/ 

Notas Explicativas 
 Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

 

Considerações gerais:  

As demonstrações contábeis produzidas pela UJ seguem as normas legais ditadas pelo 

regulamento do plano de contas e de padronização dos registros contábeis e 

orçamentários do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR que tem por 

objetivo a padronização dos registros contábeis e orçamentários, em conformidade com 

as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16, que 

devem ser adotadas por entidades que gerenciam recursos parafiscais, ITG 2002 

aplicada à entidade sem finalidade de lucro e Lei 6.404/76 estabelecendo procedimentos 

para elaboração das Demonstrações Contábeis do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR), adotados pela Administração Central e pelas Administrações Regionais. 
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6.7. Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 

legislação específica 

Demonstração Contábil/Notas Explicativas Endereço Para Acesso 

Balanço Orçamentário Receita 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Orçamentário Despesa 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Orçamentário 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Patrimonial 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

DVP - Demonstração Das Variações Patrimoniais 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

DFC - Demonstração Do Fluxo De Caixa Indireto 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

DMPL - Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Balanço Financeiro 
Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Demonstrativo Da Conciliação Dos Valores Orçamentários E 
Contábeis 

Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

Demonstração Gerencial Da Receita E Despesa 
http://www.senarrn.com.br/transparencia/
lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/ 

Notas Explicativas 
 Http://Www.Senarrn.Com.Br/Transparen
cia/Lei-De-Diretrizes-Orcamentarias-Ldo/ 

 

Considerações gerais: 

As demonstrações contábeis produzidas pela UJ seguem as normas legais ditadas pelo 

regulamento do plano de contas e de padronização dos registros contábeis e 

orçamentários do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR que tem por 

objetivo a padronização dos registros contábeis e orçamentários, em conformidade com 

as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16, que 

devem ser adotadas por entidades que gerenciam recursos parafiscais, ITG 2002 

aplicada à entidade sem finalidade de lucro e Lei 6.404/76 estabelecendo procedimentos 

para elaboração das Demonstrações Contábeis do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR), adotados pela Administração Central e pelas Administrações Regionais. 

a) A declaração do Contador encontra-se no anexo I deste Relatório; 

b) As Demonstrações Contábeis conforme a Lei nº 6.404/76 e NBC T 16 encontram-

se nos anexos I ao XIII deste Relatório. 

http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
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http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
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http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
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http://www.senarrn.com.br/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo/
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 Áreas especiais da gestão 

7.1. Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

a) No ano de 2017 contamos com uma força de trabalho de 36 colaboradores, no 

decorrer período tivemos o desligamento de 4 colaboradores, no qual foi reposto 

1, ficando com um total de 33 ativos.  

Nome Função Tipo Departamento Graduação Dat Adm: Dat Dem: Situação 

Anna Karoline 
Pinheiro Bezerra 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Ensino Médio Completo 21/07/2014   Ativo 

Caio Galtieri Pires 
de Medeiros 

Veterinário Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Médico veterinário 06/06/2016   Ativo 

Caio Túlio Dantas 
Bezerra 

Assessor 
Jurídico 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Advogado 01/04/2011   Ativo 

Camila Oliveira 
Dantas 

Assessora de 
Comunicação 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Jornalista 24/04/2017   Ativo 

Debora Kamila 
Mota de Fonseca 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Assistente Social 02/02/2015   Ativo 

Diego Augusto 
Novo de Holanda 

Zootecnista Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Zootecnista 10/02/2014   Ativo 

Divandro Farias 
Galvão 

Contador Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Contador 20/06/2017   Ativo 

Eduardo Bezerra 
Pereira 

Gerente 
Cargo 
Nomeado 

Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Administrador 02/01/2001   Ativo 

Fernanda Marcelly 
da Costa Tavares 

Contadora Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Contadora 01/06/2011   Ativo 

Fernando Antônio 
de Souza 

Administrador Efetivo 
Gerência de 
Arrecadação 

Gestor Público 04/02/2009   Ativo 

Frederico Leite 
Matos Costa 

Advogado Efetivo 
Gerência de 
Arrecadação 

Advogado 22/07/2014   Ativo 

Heloisa Beatriz 
Pinheiro de Melo da 
Silva 

Pedagoga Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Pedagoga 06/06/2016   Ativo 

Henderson 
Magalhães Abreu 

Assessor 
Técnico B 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Eng. Agronomo 15/08/2014   Ativo 
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Igor Matheus 
Barreto Gurgel 

Assessor 
Técnico C 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Administrador 03/11/2015   Ativo 

Itamar Araújo da 
Silva Junior 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Ensino Médio Completo 25/11/2014 18/05/2017 Desligado 

Iwry Magnum Silva 
do Nascimento 

Assessor de 
Controle Interno 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Contador/Administrador 05/02/2015   Ativo 

Janaína Christina 
Silva de C. de Paula 

Administrador Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Administrador 01/06/2011   Ativo 

Jorge Henrique 
Januário de Souza 

Assessor 
Técnico A 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência 
Redes de 
Computadores 

07/03/2012   Ativo 

Jose Antônio Felix 
da Cruz 

Motorista Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Ensino Médio Completo 01/08/1997   Ativo 

Khaled Salim 
Dantas Aby Faraj 

Veterinário Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Médico veterinário 06/06/2016 21/09/2017 Desligado 

Larissa Hermínia 
Augusto Bezerra 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Advogada 21/07/2014   Ativo 

Luciana Gouveia 
Machado 

Pedagoga Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Pedagoga 06/06/2016   Ativo 

Luiz Cláudio Souza 
Macedo 

Chefe de 
Gabinete 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Administrador 02/02/2015   Ativo 

Luiz Henrique 
Medeiros Paiva 

Superintendente 
Cargo 
Nomeado 

Superintendência Advogado 07/05/2010   Ativo 

Maluh Brito 
Madruga 

Gerente 
Cargo 
Nomeado 

Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Administrador 21/05/2014   Ativo 

Marcelo Lima 
Hollanda 

Assessor de 
Comunicação 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Jornalista 26/06/2014 07/04/2017 Desligado 

Márcia Marcielle 
Oliveira da Silva 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Administrador 21/07/2014   Ativo 

Maria Luiza Alves 
Macedo 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Engenheira de 
Alimentos 

06/06/2016   Ativo 

Maria Thereza 
Pereira Montenegro 

Advogada Efetivo 
Gerência de 
Arrecadação 

Advogada 01/06/2011   Ativo 

Ozailton Teodósio 
de Melo 

Assessor 
Técnico A 

Cargo 
Nomeado 

Superintendência Ensino Médio Completo 07/05/2010   Ativo 
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Ronyson Pablo de 
Lira 

Administrador Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Administrador 06/06/2016   Ativo 

Suziane de O. dos 
Santos Freire 

Pedagoga Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Pedagoga 06/06/2016   Ativo 

Ubirajara Lopes de 
Araujo Filho 

Gerente 
Cargo 
Nomeado 

Gerência de 
Arrecadação 

Tecnólogo em Gestão 
Ambiental 

04/02/2009   Ativo 

Valéria Oliveira 
Pontes Alencar de 
Carvalho 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Administrador 02/03/2015   Ativo 

Virginia Priscilla 
Martins de Araújo 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Aprendizagem 
Rural 

Advogada 21/07/2014 05/09/2017 Desligado 

Welton Medeiros 
Campos 

Técnico de Nível 
Médio I 

Efetivo 
Gerência de 
Administração e 
Finanças 

Aquicultor 21/07/2014   Ativo 

 

b) Ao final do exercício de 2017 o SENAR-AR/RN contava com um total 9 

colaboradores terceirizados no seu quadro de funcionários. 

Mão de obra terceirizada 

Empresa Contratada:  WE Serviços de Mão de Obra 

Quant. Função Empresa 

4 
Aux. 

Administrativo 
Terceirizado 

2 Motorista Terceirizado 

1 A.S.G Terceirizado 

1 Almoxarife Terceirizado 

1 Recepcionista Terceirizado 

  

c) A organização estar dividida em 4 setores para melhor distribuição de suas 

atividades, melhorando a eficiência e eficácia, da seguinte forma; 

Superintendência: 10 colaboradores 

Gerencia de Aprendizagem: 14 colaboradores 

Gerencia de Administração e Finanças: 8 colaboradores 
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Gerencia de Arrecadação: 4 colaboradores 

d)  No total de 36 colaboradores, 33 conta com ensino superior completo que 

corresponde a 92% do efetivo, apenas 3 colaboradores com o Ensino Médio 

Completo que corresponde a 8% do total. 

Para contratação de Mão de Obra Terceirizada foi realizada a Concorrência 

001/2015, na contratação de estagiários foi realizado um contrato de Concessão 

de Estágio de nº 144/2012 entre o IEL (Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional do 

RN) e o SENAR-AR/RN, prorrogado em 01/05/2015 por mais 5 anos. 

e) Foi realizado no ano de 2017, treinamento de oratória de como falar em público, 

que visou ensinar métodos e técnicas de comportamento, improvisos, postura, 

respiração, auxiliando no desenvolvimento para um bom discurso, no curso sobre 

saúde no trabalho, foi abordado temas como ergonomia, alcoolismo e tabagismo, 

dentro do curso de segurança no trabalho, foi abordado dois temas, combate a 

incêndio e integração a saúde e segurança no trabalho, o primeiro orientou quanto 

ao uso do extintor com aula teórica e pratica, explicando os tipos de onde deve 

ser aplicado para controlar a chama do fogo, o segundo tema falou da importância 

da integração dos colaboradores na segurança do ambiente de trabalho, onde 

cada um e responsável por um ambiente agradável e seguro, para formalizar foi 

elaborado o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). 

f) Custos Associados a manutenção de recursos humanos. 

Despesa Valor Anual 

Folha de pagamento         2.008.048,36  

Vale Alimentação            232.185,73  

Auxilio Saúde                4.795,11  

Auxilio Educação                8.400,57  

Vale Transporte                5.159,05  

Total         2.258.588,82  

 

No exercício de 2017 o SENAR-AR/RN totalizou um custo com pessoal efetivo de R$ 

2.258.588,82. 
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Curso 
Data da 

Realização 
Educador Valor OBS 

SEGURANÇA NO 
TRABALHO 
(INTEGRAÇÃO 
DE SEGURANÇA 
NO AMBIENTE 
DE TRABALHO E 
COMBATE A 
INCÊNDIOS) 

18/09/2017 

Luciano 
Ricardo Costa 
Nascimento 
Ciríaco 

 516,20  
Luciano Ricardo Costa 
Nascimento Ciríaco 

SAÚDE NO 
TRABALHO 

11/09/2017 
Milena 
Kalinne Dias 
Virgínio 

 200,00  Milena Kalinne Dias Virgínio 

TREINAMENTO 
DE 
COMUNICAÇÃO 
E ORATÓRIA 
PARA AGENTES 
DO SENAR 

27/11 a 
29/11/2017 

Ricardo 
Dornas 
Matins 

         -    
Solicitado ao Senar Central, 
sem custo para a UJ. 

 

g) Como citado a cima a ausência de alguns treinamentos e aperfeiçoamentos para 

melhor desempenho das atividades e relacionamento foram identificados, através 

de pesquisa de clima organizacional, e mitigados através dos cursos, ainda no 

ano de 2018 foi realizado um treinamento de relacionamento pessoal no trabalho, 

para dar continuidade no bem-estar do clima da empresa. 

h) Indicador de Gerenciamento de Pessoas. 

Segue quantitativos de colaboradores treinados nos cursos de aperfeiçoamento 

durante o ano de 2017. 

a. Segurança no trabalho e uso de extintores = 23 colaboradores  

b. Saúde no Trabalho = 22 colaboradores 

c. Treinamento de comunicação e oratória para agentes do SENAR = 14 

colaboradores 

Indicador: Treinamento de Colaboradores 

Descrição do Indicador: Numero de colaboradores que participaram dos treinamentos 

Programa/ Ação Finalística Associada: Treinamento de comunicação e oratória para agentes do 

SENAR, Saúde no Trabalho, Segurança no trabalho (integração de segurança no ambiente de trabalho e 

combate a incêndios) 

Fórmula de Cálculo: Somatório do total da turma. 
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Fonte: Lista de presença  

Responsável: Setor de RH Periodicidade: janeiro a dezembro/2017 

 

7.2. Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

O Presidente do Conselho Administrativo recebe remuneração na forma de subsidio 

mensal no valor de R$ 17.418,86. Os demais titulares do Conselho Administrativo e fiscal 

recebem, a título de jeton, o valor de R$ 870,95, a cada reunião trimestral. 

O valor pago mensalmente a título de remuneração ao ocupante do cargo de 

Superintendente é de R$ 14.251,79 e pra as gerencias é de R$ 6.585,84. Podendo haver 

variação nos ganhos anuais devido a reajustes salariais e pagamento de férias ocorridos 

no decorrer do exercício de 2017.  

Remuneração dos administradores 

Cargo  Remuneração anual  

Administrador da Entidade 

José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo do 
SENAR-AR/RN 

205.981,32  

Membros do Conselho Nacional/Regional: 

Joadi Anastácio de Azevedo (Conselho Fiscal) 3.445,73 

Ademir dos Anjos Melo (Conselho Fiscal) 1.703,83  

Ìtalo Jones Bezerra Siminéa (Conselho Fiscal) 3.445,73  

José Gilberto da Silva (Conselho Fiscal) 870,95  

Luciene Maria Fonseca de Alcantra (Conselho Administrativo) 2.574,78  

Humberto de Moura Concentino (Conselho Administrativo) 1.703,83  

Manoel Cândido da Costa (Conselho Administrativo) 2.574,78  

Carmensita Corso (Conselho Administrativo) 1.741,90  

Eduardo Gomes Barreto (Conselho Administrativo) 3.445,73  

Antônio Evandi de Souza (Conselho Administrativo) 870,95  

Superintendentes e Gerentes 

Luiz Henrique Medeiros Paiva (Superintendente) 200.174,71  

Eduardo Bezerra Pereira (Gerente Administrativo e Financeiro) 95.028,21  

Maluh Brito Madruga (Gerente de Aprendizagem) 90.402,62  

Ubirajara Lopes de Araújo Filho (Gerente de Arrecadação) 103.963,16  

 

Remuneração dos administradores – quadro consolidado 

Rubricas Valores 

Administrador da Entidade 205.981,32  
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Membros do Conselho Administrativo e Fiscal 12.911,97  

Superintendentes e Gerentes 489.568,70  

Total 708.461,99  

 

Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Cargo Remuneração anual 

Diárias Valores 

Administrador da Entidade   

José Álvares Vieira (Presidente)                      5.924,50  

Superintendentes e Gerentes   

Luiz Henrique Medeiros Paiva (Superintendente)     13.559,45  

Eduardo Bezerra Pereira (Gerente Administrativo e Financeiro)                   3.840,31  

Maluh Brito Madruga (Gerente de Aprendizagem) 3.568,19  

Ubirajara Lopes de Araújo Filho (Gerente de Arrecadação) 3.926,17  

Total 30.818,62  

 

7.3. Gestão de patrimônio imobiliário 

A Regional mantém sob sua responsabilidade um centro de treinamento inaugurado em 

10/2010 com base em um termo de cessão de uso de terreno no Parque de Exposições 

Aristófanes Fernandes por um período de 10 anos com o objetivo de realizar atividades 

de FPR, PS e PE, situado na BR 101, KM 13, PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

ARISTÓFANES FERNANDES, PARNAMIRIM/RN. Além deste imóvel mantém a locação 

de outro prédio para funcionamento da sua Administração Regional, este sublocado a 

FAERN no valor mensal de 2017 de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

totalizando anualmente o valor de R$ 72.900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais). 

Está regional dispõe de uma frota composta por 05 (cinco) automóveis, todos de 

propriedade da UJ, com o objetivo de realizar atividades ligadas a FPR, PS e Programas 

Especiais e 1 (um) cedido temporariamente pelo SENAR/Central para realização de 

curso de inclusão digital. Essas atividades estão relacionadas a supervisões dos cursos, 

transporte de materiais entre outras atividades necessárias para o funcionamento desta 

UJ. 

Modelo Ano/Mod Marca Placa 

Spin LTZ 2016/2016 Chevrolet QGN-7063 

Spin LTZ 2016/2016 Chevrolet QGN-7043 

Saveiro RB 2016/2017 Volkswagen QGG-5086 

Pajeiro Daka 2016/2017 Mitsubishi QGD-8754 
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Micro-Ônibus 2010/2011 Marcopolo ETG-6153 

Sprinter 1998/1998 Mercedes MXJ-7129 

 

A despesa para manutenção da frota no exercício de 2017 foi de R$ 18.735,29 (dezoito 

mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos). Já o gasto com 

combustíveis e lubrificantes necessário para atendimento da demanda da frota utilizada 

pela UJ foi de R$ 95.825,79. 

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 

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

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

momento, Plano de Gestão e Logística Sustentável (PLS).
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 Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle 

8.1. Tratamento de deliberações do TCU 

No exercício de 2017 não houve recomendações ou determinações oriundas do Tribunal 

de Contas da União – TCU para a UJ. 

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação Nº do item 
Descrição sucinta 

do item da 
deliberação 

Providências 
adotadas/ações 
implementadas 

    

    

 

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

No exercício de 2017 não houve recomendações ou determinações oriundas da 

Controladoria Geral da União – CGU para a UJ. 

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação Nº do item 
Descrição sucinta 

do item da 
deliberação 

Providências 
adotadas/ações 
implementadas 

    

    

 

8.3. Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

No exercício de 2017 não houve recomendações ou determinações oriundas da Unidade 

de Auditoria Interna do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Central 

para a UJ. 

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Relatório Nº do item 
Descrição sucinta 

do item da 
recomendação 

Providências 
adotadas/ações 
implementadas 
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 Apêndices 

9.1. Demonstrativos contábeis consolidados das entidades do Sistema. 

Campo de preenchimento exclusivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Administração Central - SENAR-Central. 

9.2. Outras análises referentes às entidades do Sistema 

Campo de preenchimento exclusivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Administração Central - SENAR-Central. 

9.3. Quadros, tabelas e figuras complementares 

a) A declaração do Contador encontra-se no anexo I deste Relatório; 

b) As Demonstrações Contábeis conforme a Lei nº 6.404/76 e NBC T 16 encontram-

se nos anexos I ao XIII deste Relatório. 
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ANEXO I 
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV 
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ANEXO V
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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ANEXO IX
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII 
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ANEXO XIII 
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ANEXO XIIII 

 

 


