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2 APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem o objetivo de informar ao Conselho Administrativo do Senar/Paraíba, ao 
Conselho Deliberativo da Administração Central, ao órgão de controle do Tribunal de Contas da 
União/TCU e a sociedade, a consolidação da execução das ações programadas e realizadas no Plano 
Anual de Trabalho – PAT do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional 
da Paraíba – Senar-AR/PB, referente ao exercício de 2015, das ações de Formação Profissional 
Rural – FPR, atividades de Promoção Social – PS, dos Projetos e Programas Especiais, bem como, 
os resultados das atividades nas áreas financeira e administrativa, conforme determina os 
normativos emanados desta instituição e das instituições conveniadas. Além de ser um instrumento 
de controle e autorreflexão sobre a gestão. 

O relatório contém 11 (onze) seções e sua estrutura está em conformidade com o 
estabelecido no Anexo II da DN-TCU 146/2015 e terá como referência o conjunto de itens e 
subitens de conteúdo relacionado no Anexo da Portaria-TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015. 

Para a elaboração de cada seção de conteúdo do relatório de gestão, fora observado o 
conjunto de seções, itens e subitens de informações aplicáveis ao Senar pelo Sistema e-Contas do 
TCU, e os demais, apresentados a seguir, que não se aplicam a natureza deste órgão e aqueles que 
não apresentaram ocorrências ao longo do exercício, não serão detalhados no relatório, todavia 
serão justificados. São eles: Execução física e financeira das ações da LOA de responsabilidade 
da unidade - Informamos que a contabilidade do Senar é regida pela Lei nº 6.404/76 e legislação 
correlata, bem como, o orçamento é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 
Atuação da unidade de auditoria interna - Destacamos que não houve auditoria por parte da 
unidade de controle interno, sendo esta unidade auditada pelo SENAR/Administração Central sem 
qualquer tipo de recomendação; Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos - 
Não foi registrado nenhum caso desta natureza no exercício 2015; Informações sobre a empresa 
de auditoria independente contratada – Não houve contratação de empresa para esse fim, devido 
a prestação de contas ser analisadas pelo SENAR – administração central; Carta de serviços ao 
cidadão e aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuário – Quanto a este item, informamos 
que não é aplicável a esta regional. O Decreto nº 6.932/2009  refere-se aos órgãos da Administração 
Pública Federal; Gestão do patrimônio imobiliário da União - esta regional não possui imóveis 
da União à sua disposição; Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens e na contratação de serviços ou obras – Informamos que não houve serviço de engenharia 
neste exercício e que os critérios para aquisição de bens estão descritos no item 8.4 Gestão 
ambiental e sustentabilidade; Tratamento de determinações e recomendações do TCU; 
Tratamento de recomendações do órgão de controle interno e Demonstração da conformidade 
do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/93 – 
Informamos que não houve deliberações exaradas em acórdãos do TCU, bem como, não houve 
recomendação por parte do órgão de controle interno para esta UPC; Informações sobre as 
transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de 
compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigente no exercício de 
referência – Comunicamos que em 2015 não foram realizados procedimentos de transferência de 
recursos a terceiros em nenhuma modalidade; Informações sobre procedimentos estabelecidos 
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 
16.10 - O Senar apresenta sua demonstração contábil em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e 
pela NBC 16.6, portanto, este item não fará parte do escopo do relatório; Fatores intervenientes no 
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desempenho orçamentário e execução descentralizada com transferências de recursos – 
Esclarecemos que no exercício 2015 não houve fatores intervenientes no desempenho orçamentário 
com recursos próprios, bem como, a execução descentralizada com transferência de recursos desta 
regional. 

Inicialmente destacamos que apesar das dificuldades que o setor agropecuário vem 
enfrentando e as mudanças impactantes com a grave crise econômica brasileira, bem como, o longo 
período de estiagem, as atividades desenvolvidas no exercício de 2015 demonstraram que o Senar 
vem cumprindo, com conhecimento e determinação, a sua missão de capacitar os produtores e 
trabalhadores rurais, jovens e adultos, com qualidade e eficiência, buscando o desenvolvimento das 
principais cadeias produtivas alinhadas às novas realidades exigidas pelo setor agropecuário. 

Além disso, constata-se o empenho desta regional na melhoria da qualidade dos eventos, 
com o direcionamento de grande parte dos esforços educativos para ações de responsabilidade 
social e conscientização para as boas práticas de convivência com a realidade do semiárido, 
demonstrando, desta forma, coerência frente ao planejamento estratégico.  

Por fim, destacamos que esta regional cumpriu as metas estabelecidas no seu Plano Anual de 
Trabalho, concretizando a execução dos programas e projetos especiais em 345 eventos, o que 
representa 100 % das ações planejadas com recursos próprios e carga horária total de 11.242 horas-
aula, beneficiando diretamente 5.323 pessoas em todo o Estado da Paraíba. 
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3  VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

Esta seção está estruturada em 05 (cinco) itens: Finalidade e competência; Normas e 
regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade; Ambiente de atuação; 
Organograma; e Macroprocesso finalístico. Para elaboração dos citados itens, foram observados 
os conjuntos de informações aplicáveis a esta UPC, disponibilizado no Sistema e-Contas do TCU. 

3.1 Finalidade e competências 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Paraíba é uma 
unidade de execução descentralizada e tem por objetivos: 

• Organizar, administrar e executar, em todo território da Paraíba, o ensino da Formação 
Profissional Rural – FPR, a Promoção Social – PS e a Educação Formal dos 
trabalhadores, produtores rurais e os trabalhadores das agroindústrias que atuam 
exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal; 

• Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de 
treinamento e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego; 

• Estabelecer, desenvolver e difundir metodologias adequadas a FPR e PS dos produtores 
e trabalhadores rurais, com base nos princípios da livre iniciativa, da economia de 
mercado e da valorização do homem; 

• Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos programas, projetos e atividades na 
área de FPR e PS; 

• Assessorar as entidades governamentais em matérias relacionadas com a formação de 
profissionais rurais e atividades assemelhadas. 

 

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

O SENAR foi criado pela Lei nº. 8.315/91, publicada no Diário Oficial da União em 
24/12/1991, regulamentada pelo Decreto nº. 566/92, publicado no Diário Oficial da União em 
11/06/1992. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Paraíba foi 
criado pela Portaria nº 013/94, de 04 de abril de 1994, do Conselho Deliberativo, sua área de 
jurisdição é estruturada organizacionalmente conforme Regimento Interno, registrado sob nº 
480.199, livro B-2321, Cartório do 2º Tabelionato de Notas do Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
– Toscano de Brito da comarca de João Pessoa, estado da Paraíba, alterado pela Resolução nº 
04/2015 do Conselho Administrativo em 23 de março de 2015, com registro no Livro A-0140 e no 
Livro B-5671 sob nº 737740 no serviço cartorial supracitado. 

 

3.3 Ambiente de atuação 

Atua diretamente na Formação Profissional Rural e Promoção Social dos produtores, 
trabalhadores rurais, técnicos, trabalhadores das agroindústrias e seus familiares, em parceria com 
sindicatos rurais, associações e cooperativas, que permite a atuação do Senar em todos os 
municípios do Estado da Paraíba. 
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3.4 Organograma 

O Organograma representa a estrutura formal de uma organização, mostrando como estão 
dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre estes. 

De acordo com o Regimento Interno alterado pela Resolução nº 04/2015 do Conselho 
Administrativo de 23 de março de 2015, o organograma apresenta a estrutura desta regional na 
seguinte forma: 

 

Gráfico 1 – Organograma Funcional 
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Arrecadação, Desenvolvimento 

de Recursos Humanos e 
Tecnologia da Informação.  

Assessoria da Presidência 
do Conselho 

Administrativo  

Conselho Administrativo Conselho Fiscal  
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Tabela 1 - Competências das Áreas Estratégicas 

ÓRGÃO/ÁREA COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO DATA DA NOMEAÇÃO 
/EXONERAÇÃO 

Conselho Administrativo. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes 

emanadas do Conselho Deliberativo do 

SENAR-AC; Fixar a política de atuação 

do Senar – AR/PB e estabelecer as normas 

operacionais; aprovar os planos anuais e 

plurianuais de trabalho e os respectivos 

orçamentos; aprovar o balanço geral, as 

demais demonstrações financeiras, o 

parecer do Conselho Fiscal, bem como o 

relatório anual das atividades e 

encaminhá-los à Administração Central do 

SENAR para consolidação; aprovar o 

Plano de Cargos Salário e Benefício, o 

quadro de pessoal e a tabela de 

remuneração correspondente; decidir sobre 

a aquisição, alienação, cessão ou gravame 

de bens imóveis; autorizar a realização de 

convênios, contratos e ajustes ou outros 

instrumentos jurídicos; fixar as atribuições 

Mário Antônio Pereira Borba  Presidente do Conselho 

Administrativo 

28/07/2015 
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do Presidente do Conselho Administrativo, 

além das estabelecidas no regimento 

interno; Aprovar o Regimento Interno e 

suas alterações e deliberar sobre os casos 

omissos. 

Conselho Fiscal. Acompanhar e fiscalizar a execução 

financeira e orçamentária, observado e 

contido no Relatório de Atividades e 

Pareceres da Auditoria; examinar e emitir 

pareceres sobre o balanço geral e demais 

demonstrações financeiras; contratar 

perícias e auditorias sempre que esses 

serviços forem considerados 

indispensáveis ao bom desempenho de 

suas atividades; elaborar o seu Regimento 

Interno, respeitando os princípios 

preestabelecidos, bem como, as normas de 

funcionamento do Conselho Fiscal da 

Administração Central. 

Melquíades Pedro de Sousa 

Neto 

Presidente do Conselho Fiscal 04/09/2015 

Assessoria da Presidência do Prestar atendimento aos produtores rurais 

e lideranças do setor que buscam 

Domingos de Lélis Filho Assessor da Presidência do 02/06/2008 
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Conselho Administrativo. informações gerais sobre a agropecuária 

da Paraíba; promover o relacionamento 

interinstitucional; divulgar os interesses e 

ações da presidência e superintendência 

junto ao público interno; contribuir na 

divulgação das ações e metas da Regional 

junto ao público externo; representar o 

presidente e superintendente sempre que 

houver demanda (reuniões, eventos, 

conselhos, etc.); fomentar o 

desenvolvimento de pesquisas propondo 

ações que visem o fortalecimento e 

aprimoramento das cadeias produtivas; 

elaborar apresentações e palestras 

referentes aos projetos especiais 

desenvolvidos pelo setor; assessorar e 

fortalecer as comissões das cadeias 

produtivas existentes e propor a criação de 

novas; participar na elaboração e 

acompanhamento de projetos. 

Conselho Administrativo. 

Secretaria da Presidência do Atender as demandas da Presidência do Janaina Maria Lucena de Secretária da Presidência 03/03/2015 
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Conselho. Conselho, sendo estas: acompanhar os 

compromissos de visitas, viagens e 

reuniões; conferir as caixas de e-mail; 

receber, protocolar e encaminhar aos 

setores a correspondência física; redigir 

correspondências, ofícios, cartas e 

documentos, fazendo controle por meio de 

numeração sequencial; organizar arquivos 

de ofícios emitidos e recebido, portarias, 

convites, resoluções, declarações e 

pareceres; atualizar o mailing/agenda de 

todos os contatos do público interno e 

externo; emitir solicitação de diárias e de 

passagem aérea; fazer agendamento para 

utilização das salas de reunião, de 

treinamento e do auditório; organizar as 

reuniões dos Conselhos Administrativo e 

Fiscal. 

Miranda 

Superintendência. Cumprir os objetivos e as atribuições do 

Senar - AR/PB, bem como as normas 

emanadas do Conselho Administrativo e 

Sérgio Ricardo Gouveia 

Martins 

Superintendente 05/03/2013 
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de forma especifica: dirigir, ordenar e 

controlar as atividades técnicas e 

administrativas; assinar, juntamente com o 

Presidente do Conselho Administrativo, as 

transações financeiras e documentos em 

geral; admitir, promover, designar, 

licenciar, substituir, transferir, remover e 

dispensar os empregados; promover 

articulações com contribuintes e entidades 

públicas e privadas; encaminhar à 

Secretaria Executiva da Administração 

Central do SENAR os relatórios físicos e 

financeiros; encaminhar ao Conselho 

Administrativo, através do Presidente, as 

propostas orçamentárias, as peças 

contábeis, o parecer do Conselho Fiscal 

Regional e os relatórios de atividades; 

secretariar as reuniões do Conselho 

Administrativo; definir os valores das 

remunerações a serem pagas a instrutores 

e mobilizadores referentes à hora-aula, 

ajuda de custo, diária, hospedagem, 
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alimentação, transporte e quilometragem 

de deslocamento; autorizar compras de 

materiais e equipamentos, encaminhar 

contratações de prestadores de serviços; 

elaborar e submeter ao Presidente do 

Conselho Administrativo os projetos, atos 

e normas; expedir atos normativos; exercer 

outras atividades delegadas pelo 

Presidente do Conselho. 

Assessoria de Planejamento. Coordenar a elaboração e 

acompanhamento de projetos e relatórios 

de execução, sistematizar dados e 

informações para elaboração do 

Planejamento, definindo objetivos, metas e 

estratégias para monitoramento e 

avaliação das ações propostas, gerando o 

Plano Anual de Trabalho e relatórios de 

Gestão. 

Seder Guimarães Pond Assessor Técnico I 20/03/2015 

Assessoria de Projetos e 

Convênios. 

Elaborar convênios e acompanhar os 

projetos junto aos gestores com emissão 

de relatórios de execução, definindo os 

Edian Sinedino de Oliveira Assessor Técnico II 27/04/2015 
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objetivos e metas. 

Assessoria de Programas 

Especiais. 

Coordenar, executar e acompanhar os 

Programas Especiais, com emissão de 

relatórios de execução, definindo 

objetivos, metas, estratégias e parcerias, 

dentro do plano de execução. 

Vera Figueiredo Fernandes da 

Silva 

Assessor Técnico I 20/03/2015 

Assessoria Jurídica. Opinar previamente, quando demandado 

pelo Superintendente ou Presidente nos 

processos e expedientes que digam 

respeito às áreas de pessoal, patrimônio, 

processos licitatórios, contratos, convênios 

e parcerias; Examinar, sob o aspecto 

jurídico-administrativo os processos e 

expedientes submetidos à apreciação ou 

decisão do Superintendente e/ou 

Presidente do Conselho Administrativo; 

Tomar conhecimento e acompanhar os 

processos Judiciais e Extrajudiciais; 

Manter em arquivo próprio, coletânea de 

pareceres, portarias e resoluções ou 

Éder Cesar Medeiros de 

Oliveira 

Assessor Técnico I 03/10/2014 
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similares. 

Assessoria de Comunicação 

Social. 

Elaborar, coordenar e executar Plano de 

Metas de Comunicação; identificar as 

necessidades nas áreas de divulgação e 

Marketing, assessoria de imprensa e 

participação em eventos.  

Thayanah Araújo Alexandre Assessora de Comunicação 

Social. 

25/06/2014 

Coordenadoria de 

Arrecadação. 

Analisar relatórios, identificar os 

contribuintes pessoas físicas e jurídicas 

com potencial de arrecadação para 

programar e realizar visitas de orientação e 

acompanhamento do recolhimento do 

tributo; promover eventos de fomento para 

a arrecadação em parceria com entidades 

do setor agropecuário. 

Josane Mamede Alves Coordenadora de Arrecadação. 23/04/2015 

Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação – 

TI. 

Planejar, organizar e gerenciar os serviços 

da área de tecnologia de informação; 

Coordenar e supervisionar as atividades da 

área de suporte técnico aos usuários, 

compreendendo hardwares, softwares e 

sistemas operacionais de rede; 

Ronaldo de Souza Mousinho Coordenador de Tecnologia da 

Informação – TI. 

01/04/2014 
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Desenvolver e implementar políticas e 

diretrizes que traduzam as melhores 

práticas existentes e ou disponíveis no 

mercado; Atuar na detecção e solução de 

problemas, elaboração de documentos 

gerenciais, definição de políticas de redes, 

segurança, backup e e-mail. 

Departamento de Educação 

Profissional e Promoção 

Social - DEPPS. 

Operacionalizar as atividades finalísticas, 

avaliar e aprovar as propostas de 

treinamentos/cursos/eventos; Definir e 

designar instrutores/consultores, analisar e 

aprovar o plano instrucional de cada 

treinamento, avaliar a realização dos 

eventos, emitir certificado e encaminhar 

autorização ao Departamento 

Administrativo e Financeiro os processos 

de pagamento de instrutoria, mobilização e 

despesas diversas com os treinamentos. 

Carlos Alberto Patrício da Silva Assessor Técnico II 02/06/2008 

Departamento 

Administrativo e Financeiro 

Gerenciamento administrativo e financeiro 

do Plano Anual de Trabalho, registrar 

orçamento no sistema, controlar e 

Isaac Newton de Freitas 

Gadelha 

Assessor Técnico II 02/06/2008 



 
 

22 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-PB 

Rua Eng. Leonardo Arcoverde, 320 – Jaguaribe – CEP: 58015-660 – João Pessoa - PB 
Fone / Fax: (83) 3048 6050 – www.senarpb.com.br 

- DAF. classificar as despesas distribuindo-as de 

acordo com seu grupo; analisar e controlar 

quadrimestralmente o orçamento e emitir 

relatório de reprogramação orçamentária. 

Departamento de 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural – DATER. 

Coordenar e operacionalizar as atividades 

de assistência técnica e extensão rural, 

analisar os processos, receber, avaliar e 

aprovar as propostas para ações; montar 

calendário para realização destas 

propostas, definir e designar instrutores e 

técnicos de campo. Avaliar a realização 

das ações, bem como, as supervisões. 

Encaminhar autorização ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para proceder 

com o pagamento de instrutoria, 

supervisor, técnico de campo e despesas 

diversas com a operacionalização e 

funcionamento das ações de assistência 

técnica e gerencial. 

Gabriel Petelinkar Pereira Chefe do DATER 04/05/2015 

Departamento de Educação Planejar, organizar, executar e 

supervisionar ações de educação no 

Poliana Souza Queiroz Lopes Chefe do DEF 05/05/2015 
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Formal – DEF. âmbito do ensino formal. 
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3.5 Macroprocesso finalístico 

Desenvolver ações e atividades direcionadas aos produtores e trabalhadores rurais e seus 
familiares é a atividade fim desta regional, assim apresentamos a seguir o macroprocesso de 
capacitação. 

 

Gráfico 2 – Macroprocesso finalístico 
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Como procedimento norteador das atividades que compõem o macroprocesso de 
capacitação, foram elaborados os Procedimentos de Gestão – PG, que descrevem detalhadamente 
cada etapa do processo apresentado. Todos os procedimentos são compostos por um conjunto de 
informações que permite os envolvidos desempenhar suas atividades com maior segurança, rapidez 
e qualidade. Assim apresentamos a seguir a descrição sucinta de cada processo: 

Tabela 2 – Descrição sucinta das atividades do macroprocesso finalístico 

Nº 
do 
PG 

Procedimento Entrada Processo Saída 

01 Mobilização Demanda de Ação Visitar os parceiros locais interessados, definição 

do local, levantamento de necessidades, inscrição e 

seleção do público alvo. 

Proposta de 

Capacitação 

02 Análise da 

Proposta 

Proposta da Ação Verificar todos os procedimentos de checagem da 

proposta composto pelos Formulários: F1, F2 e F3. 

Parecer 

03 Planejamento do 

Evento 

Propostas 

Aprovadas 

Montar calendário do mês posterior com as 

propostas recebidas e aprovadas 

Calendário 

Mensal de 

Eventos 

04 Supervisão Calendário 

Mensal de 

Eventos 

Verificar o correto desenvolvimento do evento, 

observando o local de realização, composição da 

turma, recursos instrucionais disponibilizados, 

nível de participação dos treinandos e o 

desenvolvimento das etapas previstas no plano 

instrucional, para tomada de ações preventivas e 

corretivas. 

Relatório de 

Supervisão 

05 Distribuição de 

Materiais e 

Serviços 

Formulário F7 Preparar e entregar o material didático e 

instrucional do evento. 

Entrega do Kit 

eventos. 

06 Instrutoria Confirmação de 

evento ao 

instrutor e 

composição da 

turma 

Elaborar plano instrucional Plano 

Instrucional 

07 Execução do Processo do 

evento e recursos 

Executar o evento de acordo com o planejado Evento 
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Evento instrucionais realizado 

08 Análise de 

Conformidade  

Todos os 

formulários (Fs) 

que compõem o 

processo 

Verificar o correto preenchimento dos formulários 

que compõem o processo 

Emissão da 

certificação e 

autorização de 

pagamento 

09 Pagamento Contrato de 

Prestação de 

Serviços / F19 

Pagamento de Prestadores de Serviços Instrutores Pagamento 

realizado 

10 Certificação F12 e F16 Cadastramento dos participantes do evento e 

impressão de certificados dos treinandos aptos à 

certificação 

Certificados 

11 Arquivo Processo / 

Documentos para 

arquivamento 

Arquivamento de Processo/Documentos Processo / 

Documentos 

Arquivados 
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4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL. 

Esta seção está estruturada em 05 (cinco) itens: Planejamento organizacional; Formas e 

instrumentos de monitoramento da execução e resultados do plano; Desempenho 

orçamentário; Desempenho operacional; e Apresentação e análise de indicadores de 

desempenho. Foi observado o conjunto de informações aplicáveis a esta UPC, disponibilizado no 

Sistema e-Contas do TCU, para elaboração do conteúdo dos itens e subitens da mesma. 

4.1 Planejamento organizacional 

O objetivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é organizar, administrar e executar 

em todo Estado da Paraíba, as ações de Formação Profissional Rural - FPR e atividades de 

Promoção Social - PS, cabendo planejar e operacionalizar estes objetivos finalísticos. 

Assim esta regional busca por meio de capacitações a qualificação e aperfeiçoamento das 

pessoas do meio rural, preparando-as para o exercício de uma profissão com as boas práticas 

produtivas e estimulando a permanência das pessoas no campo, despertando o interesse para a 

melhoria da produtividade e da qualidade de condições de vida, para o empreendedorismo e o 

fortalecimento do capital humano, cumprindo, dessa forma, as normas e políticas definidas pelo 

Conselho Administrativo, sendo utilizado duas vertentes de atuação estratégica. 

A primeira delas é a FPR, que tem o objetivo de aperfeiçoar e qualificar os trabalhadores 

rurais assalariados, autônomos e produtores rurais em regime de economia familiar, se desdobra em 

oito linhas de ação: Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Aquicultura, Extrativismo, Agroindústria, 

Atividades de Apoio Agrosilvopastoril e Turismo Rural.  

A segunda são as Atividades de PS que desenvolve as atividades que contemplem o 

produtor rural e sua família, visando o fortalecimento de suas aptidões pessoais e sociais, numa 

perspectiva de dignidade e maior qualidade de vida, buscando um despertar para uma consciência 

organizativa e participação na vida da comunidade, com o pleno exercício de sua cidadania, atende 

os trabalhadores, produtores rurais e todos os componentes da unidade familiar, direcionando seus 

trabalhos para as áreas de Saúde, Alimentação e Nutrição, Artesanato, Organização Comunitária, 

Cultura e Lazer, Educação e Apoio às Comunidades Rurais. 

Segundo Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2006), o Brasil tem 860 milhões de hectares, onde o setor rural ocupa 38,7% do território nacional, 

o que equivale a 330 milhões de hectares, dos quais 94 milhões de hectares são áreas de preservação 

ambiental das propriedades rurais. 

Cenário Estadual - O estado da Paraíba ocupa uma área de 56.469 km² e está situado a 

leste da região Nordeste e tem como limites o estado do Rio Grande do Norte ao norte, o Oceano 

Atlântico a leste, Pernambuco ao sul e o Ceará ao oeste. Sua capital é João Pessoa e juntamente com 

os municípios de Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Patos, Sousa, Cajazeiras e Cabedelo, 

representam as cidades de maior importância no Estado. A população estimada é de 3.972.202 

habitantes. 

A economia primária se baseia principalmente na apicultura, avicultura, bovinocultura 

(leite e corte), Agricultura (cana-de-açúcar), fruticultura com destaque para o abacaxi e mamão, 

horticultura, olericultura, ovinocaprinocultura, piscicultura, turismo rural e artesanato. O IBGE 



 
 

28 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-PB 

Rua Eng. Leonardo Arcoverde, 320 – Jaguaribe – CEP: 58015-660 – João Pessoa - PB 

Fone / Fax: (83) 3048 6050 – www.senarpb.com.br 

identificou que 70% da produção dos principais alimentos vêm de propriedades agrícolas com até 

100 hectares, onde reside a maior parte da população rural e representam 91% das unidades de 

produção agropecuárias do Estado.  

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício. 

Como principal estratégia para o estímulo da produção e da modernização tecnológica, o 

Senar – AR/PB vem atuando em ações educativas e formativas, que resulte em benefícios perenes e 

imediatos aos trabalhadores, técnicos, produtores rurais e seus familiares, ampliando o nível de 

satisfação quando do exercício de uma ocupação, por meio de oferta de emprego e da melhoria da 

renda no campo. 

Essas estratégias são implementadas com base na gestão da excelência, ou seja, segundo 

Luciano Moura (apud Rinaldo Lima, 2015. Pg. 1 e 2), este tipo de gestão é representado pela 

incessante melhoria da organização buscando alcançar resultados cada vez melhores. A excelência 

é, portanto, caracterizada pelas seguintes competências: liderança e constância de propósitos, visão 

de futuro, foco no cliente e no mercado, responsabilidade social e ética, decisões baseadas em fatos, 

valorização das pessoas, abordagem por processos, foco nos resultados, inovação, agilidade, 

aprendizado organizacional e visão sistêmica. 

Baseada nesses preceitos, esta regional continua aplicando o exercício da liderança de forma 

aberta e participativa, com a condução de reuniões estratégicas, acompanhamento de metas, de 

avaliação dos processos, análise crítica dos resultados e definição de ações corretivas, fortalecendo 

cada vez mais a política de valorização e motivação das equipes de colaboradores. 

No âmbito da Educação é fundamental a consciência do grau de responsabilidade que 

envolve cada membro da equipe, com competência, agilidade, eficácia e sempre com foco nos bons 

resultados. Para isso é essencial o aprimoramento contínuo da equipe e, por extensão, das 

instituições de apoio, que no nosso caso, as principais são os Sindicatos Rurais, Associações e 

Cooperativas do meio rural. Este processo envolve aspectos técnicos, gerenciais humanos e 

comportamentais. 

Conforme estabelecido no Plano Anual de Trabalho - PAT do exercício de 2015, foram 

executadas 317 ações próprias de FPR e PS, 27 ações de Convênios, 04 turmas de Técnico em 

Agronegócio pela Rede e-Tec Brasil e 24 participações em Eventos Agropecuários, pretendendo 

atender 15.345 horas/aula executadas diretamente pelo Senar - AR/PB, conforme demonstrado 

abaixo. 

Tabela 3 – Resumo das ações previstas no Plano Anual de Trabalho – PAT/2015 

Tipo da ação 
Turmas 

(A) 

Hora/aula 

x turma 

(B) 

Participantes 

(C) 

Hora/aula x 

participante 

(D) 

Nº médio de 

participantes por 

turma 

Ações próprias – FPR e PS 317 11.068 4.997 174.445,27 15,76 

Ações de CONVÊNIOS 27 4.054 574 86.186,10 21,26 

Participação em Eventos 

Agropecuários 
24 

Não 

Computado 
Não Computado 

Não 

Computado 
Não Computado 

Técnico em Agronegócio/ 

Rede e-Tec (*) 
4 223 2.160 120.420 55,75 
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TOTAL 372 15.345 7.731 318.903,75 41,25 

D = (B : A) X C 

(*) Carga horária formada por parte a distância e parte presencial. 

 

Contribuindo com as estratégias adotadas por esta regional, no desempenho de suas 

atividades, a Assessoria da Presidência do Conselho Administrativo prestou atendimento aos 

produtores rurais e lideranças do setor sobre informações gerais da agropecuária Paraibana, 

participação de reuniões, conselhos, comitês, feiras e outros eventos, promovendo relacionamento 

interinstitucional e contribuindo na divulgação das ações e metas desta regional. Também atuou no 

plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma 

economia de baixa emissão de carbono na agricultura - Plano ABC e na gestão e execução do 

projeto Balde Cheio na Paraíba em parceira com a Fundação Banco do Brasil. 

O planejamento das ações desta instituição está fundamentado principalmente nas 

informações contidas no Relatório da Estrutura Produtiva e Formação Profissional Rural na Paraíba 

e no estudo sobre os Cenários da Agropecuária Paraibana, bem como, em outras fontes de pesquisa. 

Este planejamento se dá a partir da elaboração de projetos, visitas de negociações e reuniões para 

articulação de parcerias. 

Com foco nas cadeias produtivas e a observância da realidade vivenciada pelo cidadão que 

trabalha no setor rural paraibano, as diretrizes estratégicas priorizadas foram: Fortalecimento da 

Gestão Sistêmica, da política de divulgação da missão do Senar e ações de fomento para 

arrecadação desta regional. 

Atuando de forma sistêmica as Assessorias de Programas Especiais e de Projetos e 

Convênios, desenvolveram atividades de planejamento, coordenação e acompanhamento dos 

Programas e Projetos, com emissão de relatórios de execução, definindo objetivos, metas, prestação 

de contas, estratégias e parcerias, dentro do plano de execução dos projetos e programas: Pronatec, 

Útero é Vida, Pintando o 7 com o Senar, Procampos e Negócio Certo Rural - NCR. 

No exercício de 2015, a Assessoria Jurídica concentrou seus esforços na regularização dos 

atos administrativos, no que diz respeito aos aspectos preventivos, medidas adaptativas, bem como, 

acompanhando processos judiciais e emissão de pareceres, visando resguardar os interesses da 

instituição e dar maior segurança jurídica aos atos e decisões dos gestores, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Ações da Assessoria Jurídica 

Atividades Quantidade 

Documentos oficiais 48 

Consultas e orientações gerais 56 

Minutas de contrato/convênio e termo aditivo 31 

Peças processuais 02 

Pareceres jurídicos 25 

 

A Assessoria de Comunicação realizou ações estratégicas com o objetivo de buscar maior 

visibilidade as atividades do Senar na imprensa local e nacional. 

Tabela 5 – Assessoria de Comunicação 
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Assessoria de Imprensa Quantidade 

Atendimento à imprensa 31 

Clipping diário dos principais jornais 107 

Comunicados Internos 34 

Matérias produzidas 154 

Matérias publicadas em jornais 35 

Matérias publicadas em rádios 13 

Matérias publicadas em Televisão 23 

Newsletter 20 

Publicação do Informativo Canal Rural 02 

Releases enviados 103 

Marketing Digital* Quantidade 

Número de matérias publicadas no site 131 

Número de publicações na fanpage 119 

Número de curtidas da página 1.650 

*Alcance médio de aproximadamente de 1.249 pessoas/ano. 

Importante destacar que esta regional conseguiu produzir 71(setenta e uma) matérias do 

meio rural que foram publicadas em jornais, rádios e televisão, sem qualquer contrapartida 

financeira. 

Outras ações: 

 Coordenação e gerenciamento da política de patrocínios; 

 Cobertura e divulgação dos programas da instituição: Procampos, Assistência Técnica, 

Sertão Empreendedor, Balde Cheio, Pronatec, Rede e-Tec, Útero é Vida, Pintando o 7 

com o Senar e casos de sucesso; 

 Coordenação de eventos internos; 

 Coordenação do Prêmio de Jornalismo; 

 Desenvolvimento de plano de comunicação institucional; 

 Gerenciamento das plataformas de conteúdo: site, house organs (Canal Rural e 

newsletter), fanpage (facebook); 

 Realização de plano de mídia anual; 

 

Com objetivo de propiciar assistência técnica e gerencial aos produtores rurais do estado da 

Paraíba, o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural – DATER direcionou suas 

atividades com foco no desenvolvimento das cadeias produtivas da bovinocultura de leite e 

fruticultura, visando promover a integração entre os processos de geração e transferência de 

tecnologias adequadas à produção agropecuária, preservação e recuperação de recursos naturais, 

intensificar o estímulo à produção e qualidade dos produtos aqui gerados, por meio de Assistência 

Técnica e Gerencial – ATG. 

O Departamento de Educação Formal – DEF recentemente criado em 2015, foi 

responsável pelo planejamento, organização, execução e supervisão de ações de educação 

profissional rural, no âmbito do ensino formal, por meio do curso técnico de nível médio. Atua nas 

modalidades de ensino a distância e presencial, em polos de apoio instalados no Estado. O trabalho 

é desenvolvido por equipe multidisciplinar formada por profissionais com experiência em docência, 
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educação à distância, gestão e especializados na área de atuação dos cursos ofertados. Os resultados 

desse departamento estão apresentados no item 4.4 – tabela 11 

Por fim, passamos a relatar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Educação 

Profissional e Promoção Social - DEPPS com a realização das atividades de recebimento, 

avaliação e aprovação das propostas dos treinamentos, definição e designação dos instrutores, 

conforme definido no macroprocesso finalístico desta regional. Os resultados dessa participação 

estão apresentados no item 4.4 – tabela 11 

As estratégias acima descritas foram realizadas para atender o público alvo do Senar, 

constituído por jovens a partir de 16 anos e adultos, que exerçam ou pretendam exercer atividades 

profissionais no meio rural, com ou sem vínculo empregatício, pequenos, médios e grandes 

produtores rurais, trabalhadores rurais e sua família. 

A principal dificuldade é trabalhar montando os cenários nas comunidades rurais, 

propriedades, escolas rurais, sindicatos e outros espaços, modelo esse adotado nacionalmente para 

atender às peculiaridades do meio rural, com o objetivo de atender de forma pedagógica a teoria e 

prática de forma simultânea. 

Importante destacar que a execução do Plano Anual de Trabalho foi possível devido 

realização de parcerias com entidades do setor agropecuário, onde atingimos 84% de horas-aula, 

101% dos participantes e 100% das ações planejadas no exercício 2015 com os recursos próprios. 

4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico. 

Com o desafio de orientar o fortalecimento das Administrações Regionais, bem como, 

manter o sistema focado em sua missão, visão e objetivos estratégicos, o SENAR Administração 

Central, por meio do projeto SENAR Forte, apoiou metodologicamente a construção participativa e 

deliberada do planejamento estratégico para os exercícios 2015 a 2018. 

Assim, informamos que o planejamento estratégico está em sua fase de execução, onde estão 

sendo realizados 19 (dezenove) projetos e/ou ações, distribuídos em 07 (sete) eixos de atuação 

estratégica: Arrecadação, Formação de Equipe, Parcerias e Alianças Estratégicas, Comunicação e 

Relacionamento, Tecnologia e Infraestrutura, Formação Profissional e Promoção Social. 

 

4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e 

outros planos. 

Tabela 6 - Planos x Competências Institucionais 

Nº Programas/Projetos Objetivos Responsável 

(Departamento / 

Assessoria) 

Objetivos Estratégicos 

01 Sertão Empreendedor. O Programa visa promover a 

competitividade e sustentabilidade 

dos empreendimentos rurais no 

Departamento de 

Educação 

Profissional e 

Crescimento social e 

econômico, com melhoria 

na qualidade de vida dos 
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semiárido brasileiro através do 

fomento à inovação, ao 

empreendedorismo e a difusão das 

tecnologias sociais, de produção, 

gestão e boas práticas de 

convivência com o semiárido. 

Promoção Social - 

DEPPS 

empreendedores rurais e 

disseminação de boas 

práticas de convivência 

com o semiárido. 

02 Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – 

Pronatec. 

O Pronatec busca ampliar as 

oportunidades educacionais e de 

formação profissional qualificada 

aos jovens, trabalhadores e 

beneficiários de programas de 

transferência de renda. 

Assessoria de 

Programas 

Especiais 

Levar o Pronatec ao 

interior do Estado da 

Paraíba para oferecer 

oportunidades de carreiras 

profissionais no campo. 

03 Cadastro Ambiental 

Rural 

Capacitação de técnicos ligados 

aos Sindicatos Rurais para apoiar 

o Cadastramento Ambiental Rural 

– CAR. 

Departamento de 

Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural - DATER 

Capacitar e orientar 

técnicos e produtores 

rurais sobre a legislação 

ambiental rural e suas 

obrigações legais de 

preservação do meio 

ambiente. 

04 Rede e-Tec Brasil Formar profissionais habilitados 

na aplicação dos procedimentos de 

gestão e de comercialização do 

agronegócio, visando os diferentes 

segmentos e cadeias produtivas da 

agropecuária brasileira. 

Departamento de 

Educação Formal – 

DEF. 

Ações de educação 

profissional rural, no 

âmbito do ensino formal, 

por meio do curso técnico 

de nível médio. 

05 Balde Cheio Capacitar técnicos e produtores 

rurais em tecnologias de produção 

de leite e gestão de propriedades 

rurais, 

Assessoria do 

Presidente do 

Conselho 

Administrativo 

Crescimento social e 

econômico dos produtores 

rurais da bovinocultura de 

leite, com melhoria na 

qualidade de vida e 

disseminação de boas 

práticas de convivência 

com o semiárido. 
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4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos 

planos. 

Os instrumentos de monitoramento utilizados por esta regional na execução dos resultados 

dos planos são efetivados por meio de reuniões semanais, acompanhamento das metas e indicadores 

de desempenho e apresentação dos Relatórios de Gestão a cada quadrimestre. 

Esses instrumentos tem o objetivo de gerar informações úteis e necessárias para auxiliar o 

processo de tomada de decisão, de forma a concretizar a realização das metas definidas nos planos, 

com foco na cooperação, articulação e integração entre as áreas, para melhor identificar as 

necessidades de ajustes e revisões da execução administrativa e financeira. 

 

4.3 Desempenho orçamentário. 

Informamos que o subitem “Execução descentralizada com transferência de recursos” 

esta regional não registrou evento desta natureza orçamentária no exercício 2015. 

4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da unidade. 

O Senar é uma entidade que administra e executa suas ações com as contribuições 

parafiscais, nesse sentido sua demonstração contábil está em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e 

as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC 16.6, conforme demonstrado na tabela 7. 

Os recursos transferidos pela Administração Central, oriundos da arrecadação, deverão ser 

empregados nas seguintes proporções: 80% nas atividades finalísticas e 20% nas atividades meio de 

custeio e investimentos desta Regional conforme descrito abaixo: 

Tabela 7 – Execução Física e Financeira 

SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO 
Meta Física 

Orçado Realizado 
% 

Utilização 
Prev. Real. 

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   R$ 760.000,00 R$ 702.990,54 92% 

0750 - Apoio Administrativo   R$ 760.000,00 R$ 702.990,54 92% 

8701 - Manutenção de Serviços 

Administrativos 
1 1 R$ 275.000,00 R$ 265.223,04 96% 

8777 - Pagamento de Pessoal e Encargos 

Sociais 
9 9 R$ 420.000,00 R$ 394.608,90 94% 

8711 - Gestão Administrativa 8 8 R$ 65.000,00 R$ 43.158,60 66% 

8715 - Assistência Financeira a Entidades 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
  R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

0801 - Formação de Gerentes e Empegados   R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

8718 - Capacitação de Recursos Humanos 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL   R$ 140.000,00 R$ 121.774,75 87% 

0253 - Serviço de Comunicação de Massa   R$ 140.000,00 R$ 121.774,75 87% 

8719 - Divulgação de Ações Institucionais 20 20 R$ 140.000,00 R$ 121.774,75 87% 

212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL   R$ 0,00 R$ 0,00 0% 
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SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO 
Meta Física 

Orçado Realizado 
% 

Utilização 
Prev. Real. 

0681 - Participação em Organismos 

Internacionais 
  R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

8753 - Contribuição a Organismo 

Internacional 
  R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

301 - ATENÇÃO BÁSICA   R$ 16.500,00 R$ 12.348,87 75% 

0100 - Assistência ao Trabalhador   R$ 16.500,00 R$ 12.348,87 75% 

8703 - Assistência Médica e Odontológica a 

Empregados 
9 9 R$ 16.500,00 R$ 12.348,87 75% 

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   R$ 40.000,00 R$ 31.274,34 78% 

0100 - Assistência ao Trabalhador   R$ 40.000,00 R$ 31.274,34 78% 

8705 - Auxílio Alimentação a Empregados 9 9 R$ 40.000,00 R$ 31.274,34 78% 

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO 

TRABALHADOR 

  
R$ 4.000,00 R$ 3.643,86 91% 

0100 - Assistência ao Trabalhador   R$ 4.000,00 R$ 3.643,86 91% 

8706 - Auxílio Transporte aos Empregados 9 9 R$ 2.000,00 R$ 1.728,00 86% 

8707 - Assistência Social a Servidores 9 9 R$ 2.000,00 R$ 1.915,86 96% 

108 – Melhoria na Qualidade de Vida   R$ 892.000,00 R$ 788.556,14 88% 

8788 – Promoção Social Rural 1790 1666 R$ 892.000,00 R$ 788.556,14 88% 

333 – EMPREGABILIDADE   R$ 3.440.540,00 R$ 2.860.656,08 83% 

0108 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador 
  R$ 3.440.540,00 R$ 2.860.656,08 83% 

8729 - Qualificação Profissional na Área de 

Agropecuária e Agroindústria (Rec. 

Próprios) 

10478 7416 R$ 2.296.000,00 R$ 2.135.727,75 93% 

8729 - Qualificação Profissional na Área de 

Agropecuária e Agroindústria (Rec. 

Terceiros) 

4054 1446 R$ 1.144.540,00 R$ 724.928,33 63% 

TOTAL R$ 5.293.040,00 R$ 4.521.244,58 85% 

 

Com o objetivo de demonstrar de forma prática as diretrizes estabelecidas no Regimento 

Interno, se faz necessário subtrair os recursos de terceiros expressos na rubrica: Qualificação 

Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria (Rec. Terceiros) na ordem de R$ 724.928,33 

(Setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), do valor 

total realizado. O resultado desta operação, na ordem de R$ 3.796.316,25 (Três milhões, setecentos 

e noventa e seis mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) corresponde ao total de 

recursos próprios realizados no exercício de 2015, proveniente da arrecadação transferida pelo 

SENAR – Administração Central. 

As ações vinculadas à atividade meio estão contidas nas rubricas: nº 122 - Administração 

Geral; nº 301 - Atenção Básica; nº 306 - Alimentação e Nutrição; e nº 331 - Proteção e Benefício ao 

Trabalhador, que somadas apresentam o montante de R$ 750.257,61 (Setecentos e cinquenta mil, 

duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), que representa 19,76% dos recursos 

próprios realizados.  

De forma detalhada informamos as rubricas: Apoio Administrativo: representam as 

despesas utilizadas para manutenção administrativa produto das contas: Manutenção de Serviços 

Administrativos – despesas com material de consumo, manutenção e expediente, serviços de 
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consultoria na área administrativa, serviços prestados em limpeza e manutenção em geral, despesas 

com diárias de funcionários alocados na área administrativa, entre outras despesas administrativas; 

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas – despesas com salários e vantagens 

fixas, encargos sobre a folha de pagamento, 13º salário, férias e outras despesas com pessoal na área 

administrativa; Gestão Administrativa - despesas destinadas a pagamento de subsídios, jetons, 

diárias, deslocamento e outras despesas relacionadas aos membros do Conselho Administrativo e 

Fiscal. 

Atenção Básica: Correspondem as despesas realizadas com assistência médica e 

odontológica a servidores, empregados e seus dependentes, ou seja, recurso destinado ao pagamento 

de plano de saúde médico, odontológico e UTI vida de funcionários da área administrativa desta 

regional; 

Alimentação e Nutrição: Correspondem as despesas realizadas na rubrica “Auxilio 

Alimentação a Servidores e Empregados”, tem a finalidade de propiciar aos funcionários, da área 

meio o direito ao vale alimentação. 

Proteção e Benefícios ao Trabalhador: Neste grupo de despesas são alocadas as rubricas 

orçamentárias “Auxilio Transporte aos Servidores e Empregados” e “Assistência Social a 

Servidores”, estendendo na última, aos empregados e estagiários lotados na área administrativa 

desta UPC. 

Com relação à atividade finalística desta Regional, apropriadas nas rubricas: nº131 – 

Comunicação Social; nº 108 Melhoria na Qualidade de Vida; e nº 8729 - Qualificação Profissional 

na Área de Agropecuária e Agroindústria (Rec. Próprios), que somadas apresentam o montante total 

de R$ 3.046.058,64 (Três milhões, quarenta e seis mil, cinquenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos), correspondem a 80,24% dos recursos próprios realizados no exercício. 

Comunicação Social – são despesas realizadas com a divulgação das atividades, fomento e 

campanhas educativas desta Regional. Compõe a rubrica os gastos relativos a serviços de 

comunicação de massa, contratos de patrocínios, contratos de empresas de publicidade e 

propaganda, diárias, deslocamento, salário e encargos dos empregados e estagiários vinculados a 

Assessoria de Comunicação.   

Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador: São recursos destinados à realização 

dos eventos de Promoção Social, elencados no Plano de Anual de Trabalho, bem como, despesas 

com reciclagem, atualização e capacitação dos empregados, instrutores e mobilizadores. 

Empregabilidade: são custos e despesas destinados à realização de ações e qualificação de 

Formação Profissional Rural, está rubrica corresponde a soma dos recursos realizados na 

“Qualidade Profissional da Área da Agropecuária e Agroindústria” com recursos de terceiros e com 

recursos próprios. 

É importante destacar que esta UPC vem cumprindo as diretrizes estabelecidas no seu 

Regimento Interno, conforme demonstrado no gráfico 3, pois demonstra que empregou seus 

recursos financeiros atendendo os parâmetros legais de controle com as métricas de 80% para 

atividade fim e 20% para atividade meio. 

Gráfico 3 – Execução financeira no exercício 2015. 
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Quanto aos recursos de terceiros, expressos na rubrica: “Qualificação Profissional na Área 

de Agropecuária e Agroindústria (Rec. Terceiros)” justificamos que a redução dos recursos do 

PRONATEC ocorreu em função do corte orçamentário do Governo Federal e a falta de pactuação 

por parte dos demandantes. 

Por fim, informamos que no exercício 2015, não foi registrado fatores intervenientes no 

desempenho orçamentário, bem como, a execução descentralizada com transferência de recursos 

desta regional. 

 

4.3.2 Informações sobre a realização das receitas 

Tabela 8 – Realização das receitas 

Natureza da Receita Orçada Realizada % Realização 

Total das Receitas R$ 5.293.040,00 R$ 4.634.277,29 88% 

Receitas Correntes R$ 5.293.040,00 R$ 4.634.277,29 88% 

Receitas de Contribuições R$ 3.907.500,00 R$ 3.628.360,80 93% 

Contribuições Sociais R$ 3.907.500,00 R$ 3.628.360,80 93% 

Contribuições Rurais R$ 2.459.403,00 R$ 2.132.137,44 87% 

Contribuições S/Prop. Rural R$ 2.459.403,00 R$ 2.132.137,44 87% 

Contribuição para o SENAR R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Receita Patrimonial R$ 60.000,00 R$ 43.942,23 73% 

Receitas de Valores Mobiliários R$ 60.000,00 R$ 43.942,23 73% 

Juros e Títulos de Renda R$ 60.000,00 R$ 43.942,23 73% 

Outras Receitas Patrimoniais R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Receitas de Serviços R$ 80.000,00 R$ 0,00 0% 

Serviços Educacionais R$ 80.000,00 R$ 0,00 ----- 

Transferências Correntes R$ 1.144.540,00 R$ 852.245,95 74% 

Transferências das Contribuições R$ 1.448.097,00 R$ 1.496.223,36 103% 

Transferência Contr./RADI R$ 1.448.097,00 R$ 1.496.223,36 103% 
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Transferências de Convênios R$ 1.144.540,00 R$ 852.245,95 74% 

Transf. De Conv. C/Inst. Públicas R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Transf. Ref. Conv. Com o MTB R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Transferências Outros Convênios R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Transf. Conv. Inst. Privadas R$ 1.144.540,00 R$ 852.245,95 74% 

Outros Convênios R$ 1.144.540,00 R$ 852.245,95 74% 

Outras Receitas Correntes R$ 40.000,00 R$ 74.920,11 187% 

Indenizações/Restituições R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Indenizações R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Restituições R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Receitas Diversas R$ 101.000,00 R$ 109.728,31 109% 

Saldo de Exercícios Anteriores R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Saldo de Exercícios Ant.Conven. R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Saldo de Exercícios Rec – Div. R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Outras Receitas R$ 101.000,00 R$ 109.728,31 109% 

Receitas de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

Alienação de Bens R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

Alienação de Bens Móveis R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Alienação de Outros Bens Móveis R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Transferências de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Transf. Conv. C/ Inst. Públicas R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Transf.de Outros Convênios R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Outras Receitas de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

Saldo de Exercício Anterior R$ 0,00 R$ 0,00 ----- 

 

As Receitas Totais são compostas pelas contas Receitas de Contribuições, Receitas 

Patrimoniais, Receitas de Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. 

No caso das Receitas de Contribuições são valores advindos da soma das Contribuições 

Rurais e das Transferências das Contribuições, sendo a última, oriunda do Recurso de Aplicação 

Direta – RADI, tornando-se fundamental para realização das atividades desta Regional no exercício 

2015. Essas receitas estão apresentadas na tabela 14. 

As Receitas Patrimoniais são representadas pelos valores oriundos de Receitas Mobiliárias, 

Receitas de Alugueis, Receita de Valores Imobiliários, Juros de Títulos de Renda e Outras Receitas 

Patrimoniais. É importante informar que esta Regional não possui bens imóveis próprios e que as 

receitas desta rubrica são provenientes de aplicações financeiras em fundos. 

Com relação às Transferências Correntes, compostas basicamente de receitas advindas de 

convênios realizados entre esta Regional e outras Instituições afins, de natureza jurídica Pública ou 

Privada, orçado na ordem de R$ 1.144.540,00 (Um milhão, cento e quarenta e quatro mil, 

quinhentos e quarenta reais), e executado R$ 852.245,95 (Oitocentos e cinquenta e dois mil 
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duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), devido a deficiência na articulação e 

mobilização dos alunos por parte das entidades públicas demandantes e a política de redução dos 

recursos de origem no Pronatec. 

Por fim, destacamos que as receitas referentes a rubrica: Outras Receitas, são compostas 

pelas contas alienação de bens e outros. Foi previsto o valor total de R$ 101.000,00 (Cento e um mil 

reais), sendo realizado o valor de R$ 109.728,31 (Cento e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e 

trinta e um centavos), em virtude da alienação de veículos modalidade Leilão. 

4.3.3 Informações sobre a realização das despesas. 

Tabela 9 – Despesas por modalidade de contratação 

Modalidade de Contratação 
Despesa paga 

2015 2014 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) R$ 987.845,60 R$ 329.414,12 

a) Convite R$ 60.000,00 R$ 237.638,12 

b) Tomada de Preços R$ 0,00 R$ 0,00 

c) Concorrência R$ 0,00 R$ 0,00 

d) Pregão  R$ 927.845,60 R$ 91.776,00 

e) Concurso R$ 0,00 R$ 0,00 

f) Consulta R$ 0,00 R$ 0,00 

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas R$ 0,00 R$ 0,00 

2. Contratações Diretas (h+i) R$ 271.728,27 R$ 452.529,63 

h) Dispensa R$ 271.728,27 R$ 452.529,63 

i) Inexigibilidade R$ 0,00 R$ 0,00 

3. Regime de Execução Especial R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 

j) Suprimento de Fundos R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) R$ 2.096.543,35 R$ 2.122.187,09 

k) Pagamento em Folha R$ 2.048.052,78 R$ 2.038.559,29 

l) Diárias R$ 48.490,57 R$ 83.627,80 

5. Outros R$ 0,00 R$ 0,00 

6. Total (1+2+3+4+5) R$ 3.365.717,22 R$ 2.913.730,84 

 

É importante destacar que esta regional vem adotando medidas para aquisição de bens e 

serviços na modalidade de licitação Pregão, com o objetivo de dar maior publicidade e 

oportunidade aos licitantes de participar do processo licitatório, almejando dessa forma melhores 

propostas, conforme demonstrado na tabela 09. 

Outro fator determinante para ajuste orçamentário foi a redução dos valores gastos com as 

Contratações Diretas, referente as aquisições de produtos e serviços por dispensa de licitação no 

valor de R$180.801,36 (Cento e oitenta mil, oitocentos e um reais e trinta e seis centavos), que 

representa uma redução de 40% com relação ao exercício anterior, reflexos de um planejamento 

eficiente na área de compras. 
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Tabela 10 - Despesas por grupo e elemento de despesa 

Grupos de Despesa Orçada Realizada 

 
2015 2014 2015 2014 

1. Despesas de Pessoal R$ 2.491.960,00 R$ 2.500.760,94 R$ 2.048.052,78 R$ 2.038.559,29 

Salários e vantagens fixas R$1.680.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.277.666,70 R$ 1.146.688,42 

Outras vantagens variáveis. R$ 11.960,00 R$ 760,94 R$ 11.065,12 R$ 621,05 

Encargos sociais diretos/indiretos e 

benefícios 
R$ 800.000,00 R$ 900.000,00 R$ 759.320,96 R$ 891.249,82 

Demais elementos do grupo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2. Juros e Encargos da Dívida R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Nome do elemento de despesa  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Demais elementos do grupo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

3. Outras Despesas Correntes R$ 2.825.000,00 R$ 3.340.000,00 R$ 2.449.767,54 R$ 3.063.427,50 

Materiais de consumo R$ 300.000,00 R$ 350.000,00 R$ 285.762,25 R$ 322.371,13 

Serviços de terceiros Pessoa 

Jurídica 
R$ 1.600.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.485.701,10 R$ 1.427.585,87 

Serviços de terceiros Pessoa Física R$ 600.000,00 R$ 1.125.000,00 R$ 414.980,21 R$ 997.849,44 

Despesas viagens R$ 45.000,00 R$ 100.000,00 R$ 36.392,96 R$ 83.617,80 

Despesas financeiras R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.855,36 R$ 22.144,78 

Despesas gestores R$ 260.000,00 R$ 240.000,00 R$ 207.321,46 R$ 192.762,10 

Demais elementos do grupo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.754,20 R$ 17.096,38 

4. Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 508.361,35 R$ 77.217,78 

Equipamentos, maquinas e 

aparelho em geral 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175.699,61 R$ 0,00 

Veículos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 269.000,00 R$ 0,00 

Mobiliário em geral e copa R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Máquinas, aparelhos, utensílios de 

escritório. 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.611,76 R$ 30.791,76 

Outros equipamentos e materiais 

permanentes. 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.049,98 R$ 46.426,02 

Total Geral R$ 5.316.960,00 R$ 5.840.760,94 R$ 5.006.181,67 R$ 5.179.204,57 

 

4.4 Desempenho operacional. 

Os níveis de desempenho relacionados ao planejamento dos serviços prestados, objetivos 

estratégicos e metas estipuladas, com base na comparação entre as ações planejadas em relação às 

ações realizadas, será demonstrado que a atuação desta regional está de acordo com suas 

responsabilidades institucionais finalísticas e com o alinhamento das diretrizes e objetivos 

estratégicos. Os resultados apresentados também é uma forma de subsidiar a alta administração com 

informações sólidas e tangíveis para auxiliar no processo de tomada de decisão. 
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Assim, ressaltamos que no exercício 2015 o Senar - AR/PB cumpriu com o seu objetivo 

principal e com as diretrizes traçadas no Plano Anual de Trabalho - PAT, conforme será 

demonstrado ao final deste relatório.  
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Tabela 11 – Planejado x Realizados – AÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS 

* Técnico em Agronegócio Rede e-Tec – Total de hora/aula presencial e a distância. 

 

Tabela 12 - Planejado x Realizados – AÇÕES COM RECURSOS DE TERCEIROS 

**Pronatec – Informamos que foram canceladas 10 (dez) ações, que representam mais de 45% das ações planejadas devido a falta de indicação dos 

alunos por parte das entidades demandantes. 

Ações 

Quantidade de ações Hora/aula x ação Participantes 

Metas 

previstas 
Realizado Resultado Metas previstas Realizado Resultado 

Metas 

previstas 
Realizado Resultado 

FPR 218 231 106 % 9.278 7.416 80 % 2.862 3.128 109 % 

PS 99 91 92% 1.790 1.666 93 % 2.135 2.025 95 % 

Técnico em Agronegócio 

Rede e-Tec.* 
4 4 100 % 2.160 2.160 100 % 223 170 76 % 

Participação em Eventos  24 19 79 % Não Computado Não Computado Não Computado 
Não 

Computado 

Não 

Computado 

Não 

Computado 

TOTAL 345 345 100 % 13.228 11.242 84,98 % 5.220 5.323 101 % 

Ações 

Quantidade de ações Hora/aula x ação Participantes 

Metas 

previstas 
Realizado Resultado Metas previstas Realizado Resultado 

Metas 

previstas 
Realizado Resultado 

Pronatec** 22 07 32 % 3.992 1.240 31 % 425 122 29 % 

Sertão Empreendedor 05 13 260 % 62 142 229 % 149 243 163 % 

Cadastro Ambiental Rural 4 4 100 % 64 64 100 % 60 63 105 % 

TOTAL 31 24 77 % 4.118 1.446 35 % 634 428 67 % 
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Esta regional vem investindo consideravelmente em cursos de qualificação profissional com 

maior carga horária, utilizando-se do método da Formação Inicial e Continuada – FIC. Comparando 

as ações realizadas de FPR no exercício de 2015 em relação a 2014, registou-se um crescimento de 

5,48% no número de ações realizadas e 16,53% em relação ao total de horas-aula ministradas. 

Como fator relevante o atraso na homologação das turmas do Programa PRONATEC pelo 

Ministério da Educação, efetivado apenas no mês de setembro de 2015, refletiu diretamente na 

execução das ações desta regional, e ainda, destacamos que após a homologação foram canceladas 

10 (dez) turmas, com carga horária de aproximadamente 1600 (um mil e seiscentas) horas/aula, por 

parte exclusiva dos órgãos demandantes. 

 

4.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

A seguir passamos a apresentar os indicadores de satisfação dos treinamentos realizados por 

essa UPC. Essas informações são coletadas ao final de cada ação por meio do Formulário de 

Avaliação do Participante – F5, parte integrante do sistema de gestão da qualidade. 
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Gráfico 4 – Avaliação sobre a utilidade do 

aprendizado no trabalho 

 

 

Gráfico 5 – Avaliação sobre os recursos 

institucionais 

 

 

Gráfico 6 – Avaliação sobre o evento no geral 

 

 

Gráfico 7 – Avaliação sobre o local do 

evento 

 

 

 

Gráfico 8 – Avaliação sobre as práticas 

desenvolvidas no evento 

 

Gráfico 9 – Avaliação sobre a 

recomendação do evento 
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Conforme demonstrado nos gráficos supracitados, as estatísticas apontadas no formulário de 

avaliação do participante reflete o cuidado que o Senar tem ao realizar suas ações, buscando a 

prestação de um serviço de qualidade aos trabalhadores e produtores rurais e seus familiares no 

Estado da Paraíba. Assim, ao somar as respostas assinaladas como “ótimo” e “bom” é possível 

afirmar que o índice de satisfação do Senar – AR/PB está acima de 95%. 

Os resultados apresentados no gráfico 9 trata da análise do aproveitamento dos treinandos e 

evidencia que esta regional busca realizar um processo de mobilização efetivo, pois a soma dos 

treinandos considerados evadidos e desistente é menor que 1%. Atribuímos esse resultado aos 

constantes treinamentos realizados com os mobilizadores parceiros vinculados aos Sindicatos 

Rurais, Associações Rurais e Cooperativas. 

 

Gráfico 10 – Análise sobre o aproveitamento dos treinandos. 

 

 

A seguir serão apresentados os dados sobre o perfil dos participantes das ações realizadas, 

essencial para a gestão, que são coletados por meio da ficha de inscrição dos participantes os dados 

importantes sobre: sexo, cor/etnia, renda familiar, situação de trabalho, nível de escolaridade, faixa 

etária e portabilidade de necessidades especiais. 

Antes da realização de cada ação, são apresentadas as informações sobre o perfil dos 

participantes, local de realização e infraestrutura disponível aos instrutores. Essas informações são 

importantes para que os mesmos possam elaborar um plano instrucional que se adeque as condições 

apresentadas. 
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Tabela 13 - Perfil dos participantes. 

SEXO 
Feminino Masculino Não declarado 

39,76% 42,43% 17,81% 

 

COR/ETNIA 
Branca Negra Parda Amarela Indígena Não declarado 

10,88% 3,28% 18,73% 0,81% 0,04% 66,26% 

 

RENDA 

FAMILIAR 

Até 1/2 salário 

mínimo 

Mais de 1/2 a 1 

salário mínimo 

Acima de 1 a 3 

salários mínimos 

Acima de 3 a 5 

salários mínimos 

Acima de 5 a 10 

salários mínimos 

Acima de 10 salários 

mínimos 

Não Declarado 

5,43% 6,97% 8,46% 0,99% 0,35% 0,14% 77,66% 

 

SITUAÇÃO DE 

TRABALHO 

Desempregado/ 

Desocupado 

Empregado / 

Ocupado 

Autônomo Profissional 

Liberal 

Empregador Cooperado Aposentado Outros Não declarado 

7,44% 8,16% 5,29% 0,35% 0,32% 0,14% 1,04% 4,06% 73,20% 

 

NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 

Sem Escolaridade Ensino fundamental 

incompleto 

Ensino fundamental 

completo 

Ensino médio 

incompleto 

Ensino médio 

completo 

Ensino superior 

incompleto 

Ensino superior 

completo 

Não 

declarado 

0,49% 13,93% 4,41% 4,73% 16,05% 3,37% 5,20% 51,82% 

 

FAIXA ETÁRIA 
Até 17 anos de 18 a 24 anos de 25 a 45 anos de 46 a 64 anos Acima de 65 anos Não declarado 

0,35% 14,48% 43,78% 18,69% 1,68% 21,02% 

 
PORTADOR DE 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Sim Não Não declarado 

0,86% 99,14% 0% 
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Conforme descrito na série metodológica do SENAR, a supervisão é um processo educativo, 

permanente, participativo e orientador, que abrange o acompanhamento, o controle e a avaliação 

das atividades do processo da formação profissional rural - FPR e da promoção social - PS, visando 

contribuir para a sua melhoria. 

A coordenação de supervisão atingiu a meta proposta para o exercício 2015, realizando a 

supervisão em 77 (setenta e sete) eventos, representando mais de 20% das ações realizadas, com 

relatórios constituídos de avaliações que subsidiam os gestores na tomada de decisão, na 

identificação e correção de irregularidades e no aperfeiçoamento dos padrões preestabelecidos por 

esta regional. 

No âmbito da arrecadação, destacamos que as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo 

paraibano, reflexo das consequentes estiagens que assola o estado da Paraíba desde 2012 e a crise 

econômica brasileira, foram fatores que refletiram no superávit de apenas 0,36% do repasse líquido 

em comparação ao exercício de 2014. 

Com o objetivo de reduzir os impactos desses fatores e cumprir com as diretrizes 

estabelecidas para o exercício 2015, foram utilizadas estratégias de acompanhar os repasses dos 

principais contribuintes no Estado da Paraíba, com a realização de visitas de orientação junto aos 

Órgãos Públicos, Associação de Produtores de diversas cadeias produtivas, Agroindústrias, 

aviculturas, laticínios, etc. 

A tabela a seguir representa a evolução da arrecadação durante o exercício 2015 comparado 

ao exercício 2014. 

 

Tabela 14 - Acumulado do Repasse Líquido - 2014/2015 

2014 VALOR 2015 VALOR DIF2014/2015 % 

JAN  R$ 319.606,82  JAN R$ 299.127,81  -R$ 20.479,01  -6,85 

FEV  R$ 327.597,33  FEV R$ 314.188,65  -R$ 13.408,68  -4,27 

MAR  R$ 332.967,47  MAR R$ 253.900,64  -R$ 79.066,83  -31,14 

ABR  R$ 331.947,93  ABR R$ 398.176,83  R$ 66.228,90  16,63 

MAI R$ 324.104,33 MAI R$ 342.894,50 R$ 18.790,17 5,48 

JUN R$ 290.878,68 JUN R$ 290.281,62 -R$ 597,06 -0,21 

JUL R$ 264.822,85 JUL R$ 248.632,57 -R$ 16.190,28 -6,51 

AGO R$ 233.484,56 AGO R$ 267.506,72 R$ 34.022,16 12,72 

SET R$ 324.932,89 SET R$ 296.398,43 -R$ 28.534,46 -9,63 

OUT R$ 295.476,31 OUT R$ 290.002,35 -R$ 5.473,96 -1,89 

NOV R$ 345.063,64 NOV R$ 312.206,14 -R$ 32.856,50 -10,52 

DEZ R$ 223.709,48 DEZ R$ 314.492,68 R$ 90.783,20 28,87 

TOTAL R$ 3.614.592,29 - R$ 3.627.808,94 R$ 13.217,65 0,36% 
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Gráfico 11 - Representação do repasse líquido acumulado– 2014/2015 
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5 GOVERNANÇA. 

A seção Governança está estruturada em 04 (quatro) itens: Descrição das estruturas de 
governança; Informações sobre dirigentes e membros do conselho; Gestão dos riscos e 
controles internos; e Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado. 
Foram observados os conjuntos de informações aplicáveis a esta UPC, disponibilizado no Sistema 
e-Contas do TCU. 

No exercício 2015 o Senar não realizou contratação de empresa para fins de auditoria 
independente, devido a nossa auditoria ser realizada pelo SENAR/Administração Central. Portanto, 
não fará parte do escopo deste relatório o item que se refere a Informações sobre a empresa de 
auditoria independente contratada. 

Quanto ao item Atuação da unidade de auditoria interna, informamos que esta regional 
não tem uma unidade de auditoria interna, ressaltamos que será realizada a contratação no exercício 
2016. 

Com relação às informações aplicáveis as Atividades de correição e apuração de ilícitos 
administrativos, informamos que nesta UPC não houve registro no exercício de 2015. 

De acordo com o Regimento Interno, a estrutura de governança do Senar possui a seguinte 
composição: Conselho Administrativo, Superintendência e Conselho Fiscal. 

 

5.1 Descrição das estruturas de governança. 

5.1.1 Conselho Administrativo. 

Com base normativa na Seção I do Regimento Interno do Senar – AR/PB, a estrutura do 
Conselho Administrativo é definida no art. 7º do referido Regimento, onde é estabelecida a 
composição dos seus membros: o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba – 
FAEPA será o Presidente nato; um representante do SENAR/Administração Central; o Presidente 
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba – FETAG e dois 
representantes da classe produtora rural, designados pelo Presidente do Conselho Administrativo do 
SENAR-Administração da Paraíba, com seus respectivos suplentes. 

São atribuições do Conselho Administrativo: 

• Cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas do Conselho Deliberativo do SENAR-
AC; 

• Fixar a política de atuação do Senar-AR/PB e estabelecer as normas operacionais que 
regerão suas atividades; 

• Aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, 
encaminhando-os à Administração Central do SENAR para consolidação; 

• Aprovar o balanço geral, as demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho 
Fiscal, bem como o relatório anual das atividades e encaminha-los à Administração 
Central do SENAR para consolidação; 

• Aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a tabela de 
remuneração correspondente; 
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• Decidir, com base em parecer interno. Sobre a aquisição, alienação, cessão ou gravame 
de bens imóveis; 

• Autorizar a realização de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos jurídicos; 

• Fixar as atribuições do Presidente do Conselho Administrativo, além das estabelecidas 
no Regimento Interno; 

• Fixar as atribuições do Superintendente e demais setores da entidade, além das 
estabelecidas no Regimento Interno; 

• Aplicar penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou cassação do 
mandato, conforme natureza, repercussão e gravidade de falta cometida; 

• Fixar o valor do jeton e das diárias para os seus membros e os do Conselho Fiscal; 

• Fixar o valor do subsídio do Presidente do Conselho Administrativo e da verba de 
representação da Presidência, cuja aplicação deverá ser devidamente comprovada; 

• Estabelecer o limite máximo de remuneração do Superintendente; 

• Aprovar normas para pagamento de diárias e reembolso de despesas do quadro de 
pessoal; 

• Aprovar o seu Regimento Interno e suas alterações, no qual deverá constar a estrutura 
organizacional e suas principais funções; 

• Deliberar sobre os casos omissos neste Regimento. 

 

5.1.2 Superintendência. 

Com base normativa na Seção IV do Regimento Interno do Senar – AR/PB, sua estrutura é 
composta pela Assessoria de Comunicação Social, Assessoria de Planejamento, Assessoria de 
Programas Especiais, Assessoria Jurídica, Coordenadoria de Arrecadação, Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, Coordenadoria de Tecnologia da Informação – TI, 
Departamento de Administração e Finanças – DAF, Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – DATER, Departamento de Educação Formal – DEF e pelo Departamento de 
Educação Profissional e Promoção Social – DEPPS; 

Suas atribuições são definidas no art. 21 do Regimento Interno do Senar-AR/PB para 
cumprir e fazer cumprir os objetivos e as atribuições, bem como, a normas emanadas do Conselho 
Administrativo ou do Presidente, mais especificamente: 

• Dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas do Senar – AR/PB, 
praticando os atos pertinentes de sua gestão; 

• Assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, os cheques e 
documentos de abertura e movimentação de contas bancárias, ou com servidor 
especialmente designado pelo Presidente do Conselho Administrativo, podendo em caso 
de seu impedimento propor nome de seu substituto eventual; 

• Admitir, designar, licenciar, substituir, transferir, promover, remover e dispensar 
empregados, ouvindo o Presidente do Conselho Administrativo; 
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• Promover articulações com os contribuintes e entidades públicas e privadas, inseridas no 
âmbito de atuação do Senar, procurando estabelecer relacionamentos de mútua 
cooperação; 

• Encaminhar à Secretaria Executiva da Administração Central do SENAR os relatórios 
físicos e financeiros dentro dos prazos previamente estabelecidos, e quando por ela 
solicitada; 

• Encaminhar ao Conselho Administrativo, através do Presidente, as propostas 
orçamentárias, as peças contábeis, o parecer do Conselho Fiscal Regional e os relatórios 
de atividades; 

• Secretariar as reuniões do Conselho Administrativo; 

• Definir os valores das remunerações a serem pagas a instrutores, consultores, tutores, 
técnicos e mobilizadores referente à hora-aula, ajuda de custo, diária, hospedagem, 
alimentação, transporte e quilometragem; 

• Autorizar as compras de materiais, bens e equipamentos, contratações de prestadores de 
serviços e pagamento de acordo com o previsto no Regulamento de Licitações e 
Contratos do SENAR e suas alterações; 

• Elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo os projetos, atos e 
normas, cuja decisão escape à sua competência; 

• Expedir atos normativos visando o cumprimento eficiente dos objetivos do Senar – 
AR/PB e das normas editadas pelo Conselho Administrativo; 

• Exercer outras atividades e atribuições que forem delegadas pelo Presidente do Conselho 
Administrativo. 

 

5.1.3 Conselho Fiscal. 

Com base normativa na Seção III do Regimento Interno do Senar – AR/PB, sua estrutura é 
definida no art. 17º do referido Regimento, composto por 03 (três) membros titulares, e igual 
número de suplentes, indicados pela Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba – FAEPA; 
SENAR – Administração Central e um pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
da Paraíba – FETAG. 

São atribuições do Conselho Fiscal: 

• Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, observando o contido no 
relatório de atividades e parecer da auditoria independente; 

• Examinar e emitir parecer sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; 

• Contratar perícias e auditores externos, sempre que esses serviços forem considerados 
indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades; 

• Elaborar o seu regimento interno, respeitados os princípios preestabelecidos, bem como, 
as normas de funcionamento do Conselho fiscal da Administração Central. 
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5.2 Informações sobre dirigentes e membros de conselho 

Tabela 15 - Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Administrativo 

Conselho Administrativo 

Presidente: Mário Antônio Pereira Borba 

Membros Período de 

Gestão (Triênio) 
Entidade que Representa 

Titulares Suplentes 

Mario Antônio Pereira 

Borba 

Vanildo Pereira da Silva 2015 - 2018 Federação da Agricultura e Pecuária 

da Paraíba – FAEPA 

Rosanne Curi Zaratine Francisco de Assis 

Florindo Barbosa 

2015 - 2018 Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – SENAR Administração 

Central 

Liberalino Ferreira de 

Lucena 

Geane da Costa Lucena 2015 – 2018 Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado da Paraíba – 

FETAG 

Raimundo Nonato Siqueira Humberto Gonçalves 

Araújo 

2015 – 2018 Representante da Classe Produtora 

Tiburtino Cartaxo de Sá 

Filho 

Ornaldino Rodrigues dos 

Santos 

2015 – 2018 Representante da Classe Produtora 

 

Tabela 16 - Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Fiscal 

Conselho Fiscal 

Presidente: Melquiades Pedro de Sousa Neto 

Membros Período de 

Gestão (Triênio) 
Entidade que Representa 

Titulares Suplentes 

Samuel Francisco 

Cordeiro 

Luiz Correia Paes de 

Araújo 

2015 – 2018 Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – SENAR Administração 

Central. 

Melquíades Pedro de 

Sousa Neto 

Ricardo Amâncio de Lima 2015 – 2018 Federação da Agricultura e Pecuária 

da Paraíba – FAEPA. 

Cleide Araújo Maria de Fátima Elias 

Teixeira 

2015 – 2018 Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado da Paraíba – 

FETAG. 
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5.3 Gestão dos riscos e controles internos. 

O objetivo é demonstrar a estrutura de controles internos desta regional, de forma a 
evidenciar a suficiência para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações 
financeiras produzidas, a obediência às leis e regulamentos que a regem, a salvaguarda dos recursos 
de modo a evitar danos ao Senar. 

A informação sobre o funcionamento do sistema contempla os seguintes aspectos: Ambiente 
de controle; Avaliação de risco; Procedimentos de controle; Informação e comunicação e 
Monitoramento, conforme seguem descritos: 

• Ambiente de controle - Criação de Controle de Registros (identificação, armazenamento, 
proteção, recuperação, retenção e descarte) para cada processo; 

• Avaliação de riscos - Os critérios utilizados para determinar os riscos incluem da análise de 
probabilidade de ocorrência e o impacto. Portanto são analisados os fatores internos e 
externos, são eles: 

• Risco Sistêmico - Refere-se ao ambiente político e econômico em que a instituição 
está inserida; 

• Risco de Liquidez – Trata da disponibilidade de recursos financeiros para pagamento 
das obrigações; 

• Risco de Tecnologia – Tem o objetivo de melhorar a segurança da informação, as 
ferramentas de gestão, para reduzir o retrabalho e melhorar a capacidade de 
atendimento desta Regional; 

• Risco de Recursos Humanos – Estudo da disponibilidade e qualificação dos recursos 
humanos existentes; 

• Risco de Conformidade – Atendimento e observância ao devido cumprimento das 
leis e regulamentos aplicáveis ao Senar; 

• Operacional e de Gestão - Refere-se à eficácia e eficiência das atividades 
operacionais desenvolvidas, bem como a ação exercida pelos gestores sobre estas 
atividades. 

• Compartilhamento dos Riscos – Ocorre por meio da transferência dos riscos a 
terceiros, utilizando os instrumentos contratuais, para minimizar os riscos de 
prazo, custo e qualidade dos produtos e serviços adquiridos por esta UPC. 

• Procedimentos de controle – Ocorrem com a descrição detalhada e ordenada dos 
Procedimentos de Gestão – PG, bem como, o arquivamento físico e/ou eletrônico dos 
processos administrativos e financeiros, por exemplo: processo de compras, processo de 
pagamento de instrutores, processo de realização das ações e de mobilização, observando o 
conteúdo programático, materiais e equipamentos necessários para a realização dos eventos; 

• Monitoramento - Definir indicadores de desempenho, para cada procedimento de gestão, 
estipulando metas, coletando dados, com acompanhamento e divulgação das informações. 

Estes mecanismos de controles possibilitam aos gestores maior segurança na tomada de 
decisão, para que as ações planejadas e aprovadas sejam executadas adequadamente, aplicando 
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ainda, métodos, políticas e procedimentos organizacionais para assegurar a exatidão e 
confiabilidade da informação gerencial e eficiência administrativa. 

 

5.4 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados. 

A seguir será demonstrada a política de remuneração dos administradores, de forma a 
permitir a verificação da conformidade dos pagamentos realizados por esta regional a título de 
remuneração aos membros do Conselho de Administração, conforme estabelecido pelo Regimento 
Interno do Senar – AR/PB. 

Tabela 17 – Política de remuneração dos membros do Conselho Administrativo 

Conselho Administrativo 

Nome do Conselheiro 
Período do exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média Mensal Total no exercício 

Mario Antônio Pereira Borba 28/07/2015 - 15.552,01 186.624,06 

Rosanne Curi Zaratine 28/07/2015 - 0 0 

Liberalino Ferreira de Lucena 28/07/2015 - 0 0 

Raimundo Nonato Siqueira 28/07/2015 - 0 0 

Tiburtino Cartaxo de Sá Filho 28/07/2015 - 0 0 

 

Informamos que os membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Senar-AR/PB não 
recebem pagamento a título de remuneração e, quando convocados, recebem jeton a título de ajuda 
de custo, no valor de um salário mínimo por reunião. 
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6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. 

Esta seção está estruturada em 02 (dois) itens: Canais de acesso do cidadão; e 
Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade. Foram 
observados os conjuntos de informações aplicáveis a esta UPC, disponibilizado no Sistema e-
Contas do TCU, para elaboração do conteúdo dos itens. 

Com referencia à Carta de Serviços ao Cidadão e a Aferição do grau de satisfação dos 
cidadãos-usuários, não são aplicáveis ao Senar em virtude do Decreto nº 6.932/2009 ter a sua 
aplicabilidade aos órgãos da Administração Pública Federal. 

 

6.1 Canais de acesso do cidadão. 

Os canais de acesso do cidadão, para fins de solicitações, reclamações, denúncias e 
sugestões estão disponíveis no sítio da entidade, na fanpage, telefones e formulário de satisfação 
disponível na forma física em locais visíveis na sede do Senar - AR/PB. 

Esses meios tem o objetivo de assegurar a efetiva participação do cidadão na avaliação dos 
serviços prestados por esta regional, possibilitar a identificação de melhorias na prestação dos 
serviços e identificar o nível de satisfação dos usuários. 

No exercício de 2015 foram respondidos 54 (Cinquenta e quatro) registros entre solicitações, 
elogios, sugestões e dúvidas, sendo 18 (dezoito) mensagens enviadas para o e-mail da ouvidoria e 
36 (trinta e seis) mensagens pela fanpage.  

 

6.2 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

unidade. 

Conforme estabelecido na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre os 
procedimentos para assegurar o direito fundamental de acesso à informação, referente à parcela dos 
recursos públicos recebidos e à sua destinação, esta regional vem mantendo em seu sitio - 
http://www.senarpb.com.br na parte denominada “SENAR PARAÍBA TRANSPARENTE”, 
informações sobre o Regimento Interno, Corpo Técnico, Estrutura Remuneratória, Orçamento, 
Relação de Dirigentes e Relatório de Gestão, buscando assim, proporcionar amplo acesso as 
informações de interesse coletivo, produzidos ou custeados pelo Senar/Paraíba. 

É importante destacar que as informações contidas no sítio são atualizadas periodicamente, 
conforme determina a Lei nº 12.527/2011. 
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7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. 

Esta seção está estruturada em 04 (quatro) itens: Desempenho financeiro no exercício; 
Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 
avaliação e mensuração de ativos e passivos; Sistemática de apuração de custos no âmbito da 
unidade; e Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas. Para 
elaboração dos citados itens, foram observados os conjuntos de informações aplicáveis a esta UPC, 
disponibilizado no Sistema e-Contas do TCU. 

 

7.1 Desempenho financeiro no exercício. 

Ao final das atividades financeiras do exercício 2015, o Senar – AR/PB registrou aumento 
no patrimônio líquido de aproximadamente 3% (três por cento), se comparado ao exercício anterior. 
Tal aumento se deve ao resultado operacional da instituição que resultou em um superávit de R$ 
42.900,00 (Quarenta e dois mil e novecentos reais), resultado de políticas voltadas à redução de 
custos, bem como, o aprimoramento dos controles internos desta UPC, nas áreas de logística, 
contração de serviços e manutenção da instituição. 

Outro aspecto importante a ser destacado foi o aumento das disponibilidades financeiras em 
aproximadamente 12% (doze por cento) em relação ao saldo do exercício 2014. Estas 
disponibilidades representam o total de recursos que a instituição dispõe em instituições bancárias. 

Em relação ao aumento líquido no caixa e equivalente de caixa, conseguimos um resultado 
positivo na ordem de R$ 89.461,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais). 

Para uma melhor compreensão da situação financeira da instituição ao final do exercício de 
2015, segue a demonstração dos índices financeiros: 

Liquidez Corrente – Apresentou uma capacidade de pagamento considerada boa para as 
obrigações em curto prazo, pois para cada R$ 1,00 existente nas obrigações, a empresa dispõe de 
R$ 1,45 (Um real e quarenta e cinco centavos) para a sua liquidação. 

Liquidez Seca – Retrata a capacidade de honrar seus compromissos utilizando apenas as 
disponibilidades financeiras, sendo a cada R$ 1,00 (um real) de obrigações assumidas em curto 
prazo, dispõe de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos) para pagamento em recursos 
financeiros. 

Liquidez Geral – Apresentou uma capacidade de honrar os compromissos a curto e longo 
prazos, pois para cada R$ 1,00 (um real) existente em compromissos exigíveis, dispõe de 1,67 (Um 
real e sessenta e sete centavos) para sua liquidação. 

 

7.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos. 

Informamos que os bens do ativo imobilizado são registrados pelo valor de aquisição, não 
havendo reavaliação de bens. A depreciação e amortização são calculadas pelo método linear, 
baseadas na vida útil dos bens e com percentuais permitidos pela legislação tributária. 
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É importante destacar que esta regional é regida pela lei nº 6.404/76 e, portanto, os 
dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 não se aplicam a esta UPC. Assim, para fins 
de cálculo de depreciação e amortização são utilizadas as taxa de 20% (vinte) ao ano nos casos dos 
veículos e equipamentos de informática, e 10% (dez) ao ano para móveis e utensílios.  

 

7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade. 

A sistemática consiste na utilização do método de absorção de despesas e gastos, ou seja, na 
medida em que os custos, despesa e/ou gastos se concretizam são alocados nos respectivos centros 
de custo. 

Para auxiliar no processo de concepção de centros de custo, apuração e alocação das 
despesas, gastos e/ou custos, são utilizados os sistemas de informação da TOTVS, descritos no item 
8.3 – Gestão da tecnologia da informação deste relatório. 

 

7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas. 

As Demonstrações Contábeis exigidas pela Resolução nº 039/10/CD de 07/10/2010, observa 
as disposições contidas na Lei nº. 6.404 de 15/12/1976, com as respectivas alterações introduzidas 
pela Lei nº. 11.638 de 28/12/2007, Lei nº. 11.941 de 27/05/2009 e a Resolução CFC nº. 1.409/12 
que aprova a ITG 2002, que trata das Entidades sem Finalidade de Lucro, estão inseridas no anexo 
deste relatório de gestão, bem como, as respectivas Notas Explicativas. 
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8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO. 

Esta seção está estruturada em 04 (quatro) itens: Gestão de pessoas; Gestão do patrimônio 
e infraestrutura; Gestão da tecnologia da informação; e Gestão ambiental e sustentabilidade. 
Foi observado o conjunto de informações aplicáveis a esta UPC. 

Inicialmente informamos que esta regional não possui imóveis da União à sua disposição, 
logo o item Gestão do patrimônio imobiliário da União, não fará parte do escopo deste relatório. 

 

8.1 Gestão de pessoas. 

O perfil do quadro de empregados desta regional é demonstrado por meio dos seguintes 
aspectos: composição da força de trabalho à disposição do Senar – AR/PB, distribuição da lotação 
efetiva, detalhamento da estrutura de funções e gratificações, perfil escolar dos empregados, o perfil 
etário, demonstração dos custos de pessoal e indicadores gerenciais de recursos humanos. 

 

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade. 

Tabela 18 – Composição da força de trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 
Efetiva 

Ingressos no 
exercício 

Egressos no 
exercício 

1. Empregados em Cargos Efetivos 23 4 1 
2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 0 

3 Total de Empregados (1+2) 23 4 1 

 

Tabela 19 - Distribuição da lotação efetiva – Situação apurada em 31/12/2015 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Empregados em Cargos Efetivos 10 13 
2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 
3. Total de Empregados (1+2) 10 13 

 

Tabela 20 – Detalhamento da estrutura de funções e gratificações em 31/12/2015 

Tipologias das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos 

 no Exercício 
Egressos 

no Exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Funções Gratificadas  Não há    
1.1. Empregados de Carreira Vinculados a Unidade Não há 12 3 1 
1.2. Empregados de Carreira em Exercício Descentralizado Não há    
2. Total de Empregados com Funções Gratificadas (1+2) Não há 12 3 1 
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Tabela 21 - Faixa etária da força de trabalho - Situação apurada em 31/12/2015 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos Acima de 60 anos 

1. Empregados em Cargos Efetivos 3 10 5 5 0 

2. Empregados com Contratos Temporários      

3. Total de Empregados (1+2) 3 10 5 5 0 

 

Tabela 22 - Grau de escolaridade da força de trabalho – Situação apurada em 31/12/2015 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

Nível Médio Superior Pós-Graduação Mestrado 

1. Empregados em Cargos Efetivos 3 8 11 1 

2. Empregados com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3. Total de Empregados (1+2) 3 8 11 1 

 

A composição do quadro de estagiários é apresentada na tabela abaixo, onde são detalhados 
os quantitativos de contratos vigentes no exercício de 2015, de acordo com a lotação na área de 
atividade. 

Tabela 23 - Distribuição da lotação dos estagiários - Situação apurada em 31/12/2015. 

Nível de escolaridade 
Lotação dos estagiários 

Área Meio Área Fim 

1. Nível Superior Incompleto 3 2 
2. Nível Médio 0 0 
3. Total de Empregados (1+2) 3 2 

 

Para realizar a capacitação dos empregados desta regional, Departamento de Educação, por 
meio das atividades de Promoção Social, realizou periodicamente eventos de integração, 
motivacional, gerencial e de apresentação dos resultados. 

 



 
 

59 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-PB 

Rua Eng. Leonardo Arcoverde, 320 – Jaguaribe – CEP: 58015-660 – João Pessoa - PB 
Fone / Fax: (83) 3048 6050 – www.senarpb.com.br 

8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

Tabela 24 - Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos – R$ 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos 
e vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 
Assistenciais e 
previdenciário 

Demais 
despesas 
variáveis 

Empregados de Carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2015 1.225.129,37 0 44.274,82 0 22.307,29 756.341,30 0 0 0 2.048.052,78 

2014 1.080.772,92 0 30.678,33 0 35.237,17 891.870,87 0 0 0 2.038.559,29 

Empregados com Contratos Temporários 

Exercícios 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal. 

A gestão de risco referente aos recursos humanos desta regional está relacionada à 
disponibilidade e qualificação dos empregados, sendo realizada por meio das atividades de 
Promoção Social de forma periódica. 

Por outro aspecto, o código de ética do Senar/PB é o documento norteador para dirimir os 
conflitos identificados pela gestão, pois permite reduzir a subjetividade das interpretações pessoais 
sobre princípios morais e éticos, estabelece normas e procedimentos, valores e princípios, que 
servirão de conduta profissional de respeito ao semelhante a serem seguidos por todos que fazem 
parte da equipe. 

 

8.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

8.2.1 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

Informamos que esta regional é locatária de 01 (um) imóvel no Estado da Paraíba, 
localizado na Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, nº 320 –Jaguaribe – CEP: 58.015-660 – João 
Pessoa/PB, onde mantem sua sede institucional. 

É importante destacar que esta regional vem desempenhando suas atividades no endereço 
supracitado a mais de 10 (dez) anos, sendo conhecida por todas as entidades relacionadas com o 
setor agropecuário, produtores rurais e a sociedade civil organizada.  

Outro fator determinante é a sua infraestrutura ampla e completa para realização das 
atividades administrativa, bem como, o valor contratual da locação demonstra-se vantajoso 
conforme processo de avaliação realizada recentemente por esta regional. 

 

Modalidade de Licitação ou Contratação Direta Dispensa 
Natureza Aluguel de bem Imóvel 
Empresa Contratada Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba  
CNPJ 08.560.005/0001-80 
Valor total R$ 130.699,49  

 

8.3 Gestão da tecnologia da Informação. 

Considerada uma área estratégica desta regional, a Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação, está ligada diretamente à Superintendência e sua força de trabalho é composta por 01 
(um) empregado efetivo e 01 (um) estagiário. 

As atribuições da Coordenadoria de TI consistem em planejar, organizar e gerenciar os 
serviços da área de tecnologia de informação, coordenar e supervisionar as atividades da área de 
suporte técnico aos usuários, compreendendo hardwares, softwares e sistemas operacionais de rede, 
desenvolver e implementar políticas e diretrizes que traduzam as melhores práticas existentes no 
mercado. 
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8.3.1 Principais sistemas de informações. 

Informamos os principais sistemas de informação utilizados por esta regional, bem como, as 
funcionalidades, objetivos, responsável técnico e responsável operacional. 

Tabela 25 – Descrição dos principais sistemas de informação 

Descrição Funcionalidades Objetivos 
Responsável 

Técnico 
Responsável da 
área de negocio 

Sistema de Folha de 
pagamento – RM 
Labore 

Processa todas as 
operações de Recursos 
Humanos  

Prover recursos 
gerenciais voltados para 
o setor de Departamento 
Pessoal da Instituição  

TOTVS – S.A. Alessandra 
Chianca 
Teotônio Cabral 

Sistema de 
Contabilidade – RM 
Saldus 

Processa toda a 
contabilidade da 
Instituição. 

Prover recursos 
gerenciais voltados para 
o setor contabilidade da 
Instituição 

TOTVS – S.A. 
 

Alessandra 
Chianca 
Teotônio Cabral 

Sistema Financeiro – 
RM Fluxus 

Controla todos os 
pagamentos de bens e 
serviços 

Prover recursos 
gerenciais voltados para 
o setor Financeiro da 
Instituição 

TOTVS – S.A. Isaac Newton de 
Freitas Gadelha 

Sistema de Controle de 
Estoque – RM núcleos 

Controlar as atividades 
relacionadas ao estoque 
de materiais. 

Prover recursos 
gerenciais voltados para 
o Almoxarifado da 
Instituição 

TOTVS – S.A. Luciano Vicente 
da Silva 

Senar nas Nuvens Sistema de gestão das 
atividades finalísticas. 

Prover recursos 
gerenciais e voltados 
para realização de 
eventos do Senar 

Rezolve Carlos Alberto 
Patrício da Silva 

 

O sistema Senar nas Nuvens tem o objetivo de gerenciar as atividades finalísticas do Senar – 
AR/PB, integrado com a Administração Central, tem fundamental importância na gestão das ações 
de FPR e PS. 

Com relação aos sistemas RM labore, Saldus, Fluxus e Núcleos, desenvolvido pela TOTVS, 
são considerados de extrema utilidade por esta regional, pois tem como finalidade conectar vários 
setores a partir de uma base única de dados. Desse modo, permite obter maior eficiência nos 
processos, na comparação de dados e informações com maior precisão para a tomada de decisão. 

Como forma de prevenir riscos relacionados à perda de informação, é realizado diariamente 
backup da base de dados dos sistemas TOTVS, armazenados em uma unidade NAS. Também é 
realizado periodicamente backup dos arquivos com extensão ponto DOC e XLS das máquinas 
utilizadas pelos empregados. 

 

8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Em alinhamento com os planos de ação do planejamento estratégico desta UPC, em ampliar 
a força de trabalho no exercício de 2015, foi concluído o projeto de cabeamento da rede lógica com 
o objetivo de prover maior expansibilidade no tráfego das informações corporativas e aumentar a 
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capacidade de roteamento nos ativos e passivos de rede, dando ênfase ao cabo CAT6, com relatório 
de certificação dos pontos lógicos, bem como, planta da infraestrutura da rede. 

Como forma de manter o parque tecnológico desta regional atualizado, e cumprir com as 
ações previstas no planejamento estratégico, pretende-se nos exercícios futuros, substituir alguns 
ativos de rede, computadores, roteadores e sistemas obsoletos. 

 

8.4 Gestão ambiental e sustentabilidade. 

De acordo com o art. 4º da Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, 
são princípios básicos da educação ambiental. 

Conforme estabelecido as instituições devem incorporar os princípios básicos e os objetivos 
fundamentais da Educação Ambiental em todas as atividades. A economia de recursos naturais e a 
redução dos gastos são temas constantes que devem se transformar em prática por meio de uso 
racional dos bens visando à qualidade de vida da população. 

A política de sustentabilidade ambiental adotada por esta regional tem o objetivo de 
buscar formas de melhorar a qualidade ambiental dos serviços, produtos e ambiente social desta 
instituição, bem como conscientizar o público interno e externo sobre a necessidade da preservação 
ambiental, reduzir o consumo de recursos naturais, resíduos sólidos e levar conhecimento ao 
público em geral sobre a preocupação, esforço e comprometimento do Senar para com o 
desenvolvimento sustentável. 

O uso racional de papel é estimulado por esta regional mediante campanhas que 
conscientizam sobre “imprimir somente o estritamente necessário”, bem como a impressão, quando 
indispensável, ser realizada frente e verso do papel; 

As medidas adotadas para o uso consciente da energia estão focadas em todos os setores, 
sendo adotado políticas de redução do uso do ar condicionado, em pelo menos 1 hora por dia, 
durante os intervalos de almoço, no caso das lâmpadas, as mesmas são desligadas automaticamente 
via sensores de presença nos corredores. No exercício 2015 foram adotadas as seguintes ações: 

•  Palestra de conscientização para o público interno e externo sobre a importância da 
preservação do meio ambiente; 

• Aquisição de 100% de pastas e canetas fabricadas com papelão reciclado; 

• Produção de material gráfico, como: calendários de mesa, agendas, cartões de visita, 
cartões de natal, bloco de notas, envelopes, impressão do Informativo Canal Rural em 
papel reciclado com selo Forest Stewardship Council - FSC; 

• Adoção de Licitações com critérios de sustentabilidade; 

• Coleta no montante de 452,24kg de lixo reciclável com destinação ao programa conta 
cidadã da empresa ENERGISA S.A., gerando um crédito no valor de R$ 109,71 (Cento 
e nove reais e setenta e um centavos), sendo deduzido na conta de energia de entidade 
filantrópica com a indicação para o Hospital Padre Zé, localizado nesta capital. 
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• Coleta de 80 kg (Oitenta) de pó de café, com o objetivo de adubar as áreas de jardins 
desta instituição e a consequente mitigação do risco deste resíduo sólido ser destinando 
para a rede pública de esgoto; 

Destacamos que em todas as ações que o Senar realiza no estado da Paraíba, está incluído 
um módulo que trata das “Noções básicas para conservação do Meio Ambiente”. Tal medida 
busca garantir a manutenção dos recursos naturais para as próximas gerações e melhoria da 
qualidade de vida. 
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9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE. 

Esta seção está estruturada no item “Medidas administrativas para apuração de 
responsabilidade por dano ao Erário”, onde foram observados os conjuntos de informações 
aplicáveis a esta UPC, disponibilizado no Sistema e-Contas do TCU. 

Informamos que não houve nenhuma determinação e/ou recomendação recebida do Tribunal 
de Contas da União - TCU ou qualquer outro órgão de controle externo, bem como, não possui, em 
sua estrutura organizacional departamento ou coordenadoria de controle interno. 

 

9.1 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao 

Erário. 

As medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário, está em 
conformidade com as normas estabelecidas no Decreto-Lei nº 5.452/43 - Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e o Código de Ética do Senar/PB.  

A Comissão de Ética e Conduta, composta por colaboradores desta instituição, tem 
atribuições de apurar ilícitos administrativos, conforme seguem: 

• Receber denúncias sobre atos praticados pelos colaboradores do Senar – AR/PB que 
contrarie as normas do referido Código, devidamente instruídas e fundamentadas; 

• Proceder à apuração de denúncias, e, caso tenha procedência, encaminhar para a 
autoridade competente para aplicação das orientações e/ou sanções cabíveis, devendo ser 
atendido o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa; 

• Manter o sigilo das informações do denunciante, caso seja requerido pelo próprio 
denunciante ou conforme o caso concreto, sempre demonstrando cuidado na 
apresentação dos fatos, juntando, se possível, documentos comprobatórios das 
alegações; 

• Submeter ao Presidente do Conselho Administrativo do Senar – AR/PB, sugestões para 
aprimoramento do Código de Ética; 

• Divulgar o Código de Ética com todos os colaboradores do Senar – AR/PB. 

É importante ressaltar que no exercício 2015 à Comissão de Ética e Conduta não registrou 
nenhum caso de ato ilícito administrativo, bem como, qualquer tipo de denúncia. 
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10 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

Neste exercício, o Senar avançou na qualidade dos eventos, fortaleceu a sua capilaridade no 

atendimento aos produtores rurais com prestação de assistência técnica e gerencial, além de 

ingressar no ensino técnico formal, presencial e a distância com o curso Técnico em Agronegócio. 

Foi iniciado o Planejamento Estratégico 2015-2018 com foco na gestão sistêmica, na 

qualidade dos serviços prestados e valorização do capital humano. 

No âmbito da missão institucional destacamos que o exercício 2015, apesar da crise 

econômica, o êxodo rural e principalmente o prolongado período de estiagem que assola o estado da 

Paraíba, o Senar cumpriu o seu objetivo principal dentro das diretrizes traçadas no Plano Anual de 

Trabalho - PAT, apresentando indicadores que demonstram a realização de 100 % do número de 

ações planejadas com recursos próprios, representando 345 eventos, e carga horária de 11.242 

horas, beneficiando diretamente 5.323 pessoas em todo o Estado. 

Os Projetos de responsabilidade socioambiental foram executados dentro do planejamento, 

com destaque para o Projeto Pintando o 7 com o Senar, Campanha do Outubro Rosa, Programa 

Útero é Vida e intensificação do Programa de educação ambiental. 

Por fim informamos que esta regional vem cumprindo com conhecimento e determinação, 

sua missão de capacitar os produtores e trabalhadores rurais, jovens e adultos, com qualidade e 

eficiência, buscando o desenvolvimento das principais cadeias produtivas, alinhadas às novas 

realidades exigidas pelo setor agropecuário, ações de responsabilidade social e disseminação das 

boas práticas de convivência com a realidade do campo.  

 

 

Mário Antônio Pereira Borba   Sérgio Ricardo Gouveia Martins 

      Presidente do Conselho Administrativo                           Superintendente 
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11 ANEXOS E APÊNDICES 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

Pronatec - São Francisco 

 

 

 

Pronatec - São Sebastião de Lagoa de Roça 

 

 

Atualização para Mobilizadores – João Pessoa 

 

 

 

 

 

 

Rede e-Tec – João Pessoa 

 

 

 

Rede e-Tec – Alagoa Grande 

 

 

Aprendizagem Rural – Mamanguape 
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SENAR Forte – João Pessoa 

 

 

Dia das Mulheres – João Pessoa 

 

 

 

Curso de Corte e Costura - Parari 

 

Dia de Campo – Mulungu 

 

 

Útero é Vida – Nazarezinho 

 

 

Dia de Campo - Mulungu 
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Rampa de Acesso – Sede do Senar/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevador de Acesso ao 1° Andar – Senar/PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banheiro Adaptado – Senar/PB. 
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Prêmio Jornalismo – Senar/PB. 

 

 

 

Paraíba Agronegócios – 2015 – Parque de 

Exposição Henrique Vieira de Melo. 

 

 

 

Paraíba Agronegócios – 2015 – Parque de 

Exposição Henrique Vieira de Melo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraíba Agronegócios – 2015 – Parque de 

Exposição Henrique Vieira de Melo. 

 

 

 

 

 

Equipe - João Pessoa/PB. 
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