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APRESENTAÇÃO

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR, criado pela Lei de nº 8.315 de
23/12/91, é uma entidade de direito privado, paraestatal mantida pela Classe Patronal Rural vinculado à Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e administrado por um Conselho Deliberativo Tripartite. Integra o Sistema
S, tem como função cumprir a missão estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo, composto por representantes do
Governo Federal e das Classes Patronal e Trabalhadora Rural.
A missão do SENAR é realizar a Educação Profissional e Promoção Social das pessoas do meio rural,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do país. Vale ressaltar que, ao
realizar a Formação Profissional e a Promoção Social do meio rural, o SENAR contribui efetivamente para o aumento
da renda, integração e ascensão social das pessoas, a partir dos princípios de sustentabilidade, produtividade e
cidadania, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico do país.
Quanto as áreas de atuação, são duas: a FPR e a PS. A primeira consiste num processo educativo, não formal e
participativo, que possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes ao indivíduo para o desempenho de
uma ocupação, tendo como Natureza da Programação a Aprendizagem Rural, a Qualificação Profissional Básica, o
Aperfeiçoamento e a Atualização dos trabalhadores e produtores rurais. A PS consiste na realização de atividades que
visam ao desenvolvimento de aptidões sociais e pessoais dos produtores e trabalhadores rurais e suas famílias, numa
perspectiva de maior qualidade de vida, consciência crítica e participação na vida da comunidade. Os seus eventos estão
distribuídos nas seguintes Áreas de Atividade: Saúde, Alimentação e Nutrição, Artesanato, Organização Comunitária,
Cultura, Esporte e Lazer, Educação e Apoio às Comunidades Rurais.
Em 2015 destacamos a realização de 13 turmas dos Programas de Aprendizagem Rural – Conforme o artigo
428 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 10.097/2000, aprendizagem é a
formação técnico profissional metódica caracterizada por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de
complexidade progressiva, realizadas no ambiente de trabalho e compatíveis com o desenvolvimento físico, moral e
psicológico do adolescente, duas culturas se destacaram, a Fruticultura no Vale de São Francisco e a Cana-de-açúcar na
Zona da Mata – Norte e Sul. O Negócio Certo Rural – NCR e Programa Empreendedor Rural – PER ambos criados
para capacitar produtores rurais e suas famílias para melhoria da gestão de suas propriedades rurais e o Programa de
Inclusão Digital que tem como foco oferecer aos trabalhadores, produtores e suas famílias o conhecimento necessário
para utilização de tecnologias de informática.

6

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE
1.1. Constituição e Natureza da Entidade
Criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10 de junho de
1992, o SENAR mantido pela classe rural, começou a atuar de fato em 1993.
No ano de 1994 as Administrações Regionais passam a atuar de forma descentralizada e autônoma. A
Administração Central inicia em todo o país a capacitação metodológica de instrutores, mobilizadores e supervisores. A
Administração Regional de Pernambuco SENAR-AR/PE, inicia seus trabalhos em agosto de 1994.
PODER O ORGÃO DE VINCULAÇÃO
Poder: Executivo/Legislativo/Judiciário/Função essencial à Justiça
Órgão de Vinculação:

Código SIORG:
INDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Estado de
Pernambuco
Denominação Abreviada: SENAR-AR/PE
Código SIORG:

Código LOA:

Código SIAFI:

Situação: ativa
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
Principal Atividade:
Anteriormente

Outras

Atividades

Telefones/Fax de contato:

CNPJ: 04.250.768/0001-74
de

Ensino

(081) 3312-8966

não

Especificadas

Código CNAE: 85.99-6-99

(081) 3312-8988

Endereço Eletrônico: senarpe@senar-pe.com.br

Página na Internet: www.senar-pe.com.br
Endereço Postal: Rua São Miguel, 1050 – Afogados – Recife –PE – CEP 50.770-720
NORMAS RELACIONADA A UNIDADE JURISDICIONADA
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Lei nº 8.315 de 23 de dezembro de 1991.
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto nº 566, de 10 de junho de 1992.

1.2. Finalidade e Competências Institucionais
Compete ao SENAR:
01- Organizar, administrar e executar, em todos os municípios de Pernambuco e no Arquipélago de Fernando
de Noronha o ensino da Formação Profissional Rural e a Promoção Social dos trabalhadores,
produtores rurais e seus familiares;
02- Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de Programas de Treinamento e na
realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio posto de trabalho;
03- Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir
metodologias adequadas à Formação Profissional Rural e a Promoção Social da população rural;
04- Realizar os eventos de capacitação em atendimento aos princípios e diretrizes estabelecidos na Série
Metodológica, aprovada pelo Conselho Deliberativo da Administração Central;
05- Assessorar o Governo Estadual e Federal, em assuntos relacionados com a formação de profissionais
rurais e atividades semelhadas.
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Finalidade do SENAR:
01- Manter-se integrado a outros órgãos e entidades públicas e privadas, que se dedicam à formação
profissional rural ou promoção social, os quais são considerados colaboradores do SENAR Pernambuco;
02- Articular-se com entidades e empresas do setor rural e agroindustrial para execução da Formação
Profissional Rural e Promoção Social;
03- Promover a sistemática mobilização da capacidade instalada em outras áreas, especialmente nos
estabelecimentos de ensino e associações de classe e de caráter cultural, visando evitar a duplicação de
investimentos na execução de atividades de Formação Profissional Rural e de Promoção Social;
04- Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal especializado nas atividades integrantes do
seu objetivo, bem como realizar treinamento sistemático de seu pessoal técnico, administrativo e de apoio;
05- Fixar critérios para assegurar que a seleção do seu público beneficiado, que serão incluídos nos programas
de formação profissional, seja feita com base no princípio de igualdade e sem distinção de sexo, raça,
crença religiosa ou convicção filosófica ou política;
06- Articular-se junto a órgãos ou entidades nacionais e internacionais, em assuntos relacionados com a
formação de profissionais rurais e atividades assemelhada.

2. VISAO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
2.1. Finalidade e competências
Lei nº 8.315/91, Decreto nº 566/92 e Regimento Interno da Entidade
 Organizar, administrar e executar, em todo o estado de Pernambuco, o ensino da formação
profissional rural e a promoção social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das agroindústrias que
atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal;
 Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e na
realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego;
 Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir
metodologias adequadas à formação profissional rural e promoção social do trabalhador rural;
 Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos programas e projetos de formação
profissional rural e promoção social;
 Assessorar o Governo Federal em assuntos relacionados com a formação de profissionais rurais e
atividades assemelhadas.
2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade
Norma de Criação:


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



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

Demais normas relacionadas à gestão e a estrutura da unidade:
 As competências do SENAR estão definidas no seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo,
em 23 de março de 1994, com a última alteração em 05 de março de 2013, registrada sob o Nº 113588 – Cartório de 1º
Ofício – Brasília – Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
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2.3. Ambiente de atuação
O SENAR atua junto a diversos organismos públicos e privados, tem como principal parceiro os Sindicatos
Rurais, que identificam nas suas áreas de atuação as demandas por eventos de Formação Profissional Rural ou de
Promoção Social. Este modelo operacional aliado a forte capilaridade de atuação da instituição, viabilizam o
atendimento aos 184 municípios do Estado e também o Arquipélago de Fernando de Noronha.

2.4. Organograma

Figura 1 – Organograma
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Quadro 2.4.1 – Competências das Áreas Estratégicas
ÓRGÃO/ÁREA

COMPETÊNCIAS

TITULAR

CARGO/FUNÇÃO

DATA DA NOMEAÇÃO /
EXONERAÇÃO

Conselho
Administrativo

Ao Conselho Administrativo compete
a função de cumprir e fazer cumprir
as diretrizes emanadas do Conselho
Deliberativo.

Pio Guerra Júnior

Presidente do Conselho
Administrativo

25/03/2014 a
25/03/2017

Acompanhar e fiscalizar a execução
financeira e orçamentária, examinar e
emitir pareceres sobre o Balanço
Geral e demais demonstrações
financeiras, determinar ao
Superintendente a contratação de
perícias e auditorias às expensas da
superintendência, cientificando o
Conselho Administrativo sempre que
esses serviços forem considerados
indispensáveis ao bom desempenho
de suas funções e elaborar o seu
Regimento Interno e submetê-lo à
homologação do Conselho
Administrativo.

Paulo
Roberto
Rodrigues
dos
Santos

Presidente do Conselho
Fiscal

25/03/2014 a 25/03/2017

Organizar, administrar e executar no
âmbito do Estado de Pernambuco o
ensino da Formação Profissional
Rural e a Promoção Social dos
trabalhadores rurais e dos
trabalhadores das agroindústrias que
atuem exclusivamente na produção
primária de origem animal e vegetal.

Adriano Leite
Moraes

Superintendente

19/06/1995

Coordenação de
Treinamentos

Coordenar as ações de FPR e PS
realizadas pela instituição e orientar
os parceiros quanto aos objetivos e
missões da instituição.

Monica Pimentel
de Oliveira

Coordenadora de
Treinamentos

03/01/2005

Coordenação de
Informática

Codificar, desenvolver e testar
programas de pequena complexidade
para processamento de dados, no
computador, com base em
informações recebidas, operar
computadores, gerenciar a rede
interna, operar sistemas multiusuário,
executar a manutenção da rede e dos
equipamentos, fazendo e/ ou
recomendando a execução de reparos
e ajustes, manter, conservar bens
patrimoniais, executar outras
atividades correlatas e orientar os
usuários de informática em seus
trabalhos.

Cícero José
Soares da Rocha

Coordenador de
Informática

Conselho Fiscal

Superintendência

01/09/1994
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ÓRGÃO/ÁREA

COMPETÊNCIAS

TITULAR

CARGO/FUNÇÃO

DATA DA NOMEAÇÃO /
EXONERAÇÃO

Departamento
Administrativo
Financeiro

Realizar conciliações Bancárias;
Controle orçamentário; Elaboração do
Balanço Anual; Controlar bens
patrimoniais;
Atender
toda
a
Legislação contábil, previdenciária,
trabalhista e fiscal; Atender aos
Conselhos Fiscal e Administrativo e
Viabilizar os trabalhos das auditorias
interna e externa.

Ladjane Maria da
Costa Leandro

Chefe do Departamento
Administrativo
Financeiro

02/10/1995

2.5. Macroprocessos finalísticos

Quadro 2.5.1 – Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos
Formação
Profissional Rural

Descrição
Processo educativo,
sistematizado, que se integra aos
diferentes níveis e modalidades
da educação e as dimensões do
trabalho, da ciência e tecnologia,
objetivando o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e
atitudes para a vida produtiva e
social, atendendo às necessidades
de efetiva qualificação para o
trabalho com perspectiva de
elevação da condição sócio
profissional do indivíduo.

Produtos e
Serviços
Curso
Treinamento
Consultoria
Oficina
Seminário
Simpósio

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Trabalhadores
rurais e
trabalhadores da
agroindústria que
atuem
exclusivamente na
produção primária
de origem animal e
vegetal.

SENAR-AR/PE

Trabalhadores
rurais e
trabalhadores da
agroindústrias que
atuem
exclusivamente na
produção primária
de origem animal e
vegetal.

SENAR-AR/PE

Painel de Debates
Conferência
Validação de Campo

Promoção Social

A Promoção Social é um conjunto
de atividades com enfoque
educativo, que possibilita ao
trabalhador rural e às suas
famílias a aquisição de
conhecimentos, o
desenvolvimento de habilidades
pessoais e sociais e mudanças de
atitudes, favorecendo, assim, uma
melhor qualidade de vida e
participação na comunidade rural.

Curso
Treinamento
Palestra
Encontro
Torneio
Oficina
Seminário
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL

3.1. Planejamento Organizacional

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício
O SENAR prepara o cidadão para o desafio mundial de atualização e eficiência, garantindo seu sucesso no
mercado de trabalho e promovendo sua participação ativa na vida da comunidade. A Instituição se preocupa não apenas
em qualificar tecnicamente, mas também em conscientizar sobre a responsabilidade social e o sentimento de cidadania,
por meio de suas ações profissionalizantes e educativas, Este modelo operacional aliado a forte capilaridade de atuação
já viabilizou o atendimento aos 184 municípios do Estado e também ao Arquipélago de Fernando de Noronha.
Em Pernambuco no exercício de 2015, o SENAR realizou em parceria com Sindicatos Rurais, Empresas
Agropecuárias, Secretarias de Governo, Prefeituras, Universidades, Associações de Produtores e outras entidades, 1.011
(mil e onze) eventos de Formação Profissional Rural – FPR capacitando 11.242 (onze mil, duzentos e quarenta e duas)
pessoas para o mercado de trabalho no campo.
Para o Programa de Aprendizagem Rural foram firmadas parcerias com 19 (dezenove) empresas, realizadas 13
(treze) turmas, capacitando 315 (trezentos e quinze) jovens que ficaram aptos para concorrer a vagas no mercado de
trabalho. A Lei 10.097/2000 garante ao jovem, com idade de 14 a 24 anos incompletos, a formação técnico-profissional,
no ambiente de trabalho, através do Contrato de Aprendizagem, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários.
Na Promoção Social – PS foram realizados 518 (quinhentos e dezoito) turmas, capacitando 6.979 (seis mil,
novecentos e setenta e nove)pessoas nas Áreas de Atividade de Alimentação e Nutrição, Artesanato, Educação e Saúde,
capacitações que formão um conjunto de atividades com enfoque educativo, possibilitando aos trabalhadores rurais e as
suas famílias a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades pessoais e mudanças de atitudes,
favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida e participação na comunidade Rural.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL
QUADRO DE RESUMO DA PROGRAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA –FIC
MODALIDA
DE
Formação
Inicial

NATUREZA DA
PROGRAMAÇÃO
Aprendizagem Rural

Qualificação
Profissional Básica

Formação
Continuada

Aperfeiçoamento

Atualização

OBJETIVO
Oferecer oportunidade de
profissionalização para jovens e
adolescentes entre 14 a 24 anos
através da contratação, na condição
de aprendizes.
Capacitar pessoas para o exercício
de uma ocupação existente e
definida pelo mercado de trabalho,
mediante domínio de tarefas e
operações da ocupação.
Ampliar e complementar as
competências de um determinado
perfil profissional desenvolvido na
formação inicial.
Atualizar as competências de um
determinado perfil profissional
desenvolvido na formação inicial.

Nº DE
TURMAS
13

Nº DE
PARTICIPANTES
315

CARGA
HORÁRIA
11.360

62

940

5.337

923

11.349

28.012

26

670

208

Nº DE
PARTICIPANTE
S

CARGA
HORÁRIA

PROMOÇÃO SOCIAL
QUADRO DE RESUMO DAS AREAS DE ATIVIDADES
ÁREAS DE ATIVIDADES
OBJETIVO

Nº DE
TURMAS
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Alimentação e Nutrição

Artesanato

Educação

Saúde

Informar noções básicas sobre
educação alimentar, nutrição,
higiene dos alimentos e
segurança alimentar.
Estimular a produção de objetos
úteis, artísticos e decorativos,
feitos à mão, com ou sem a
ajuda de ferramentas e
mecanismos caseiros, utilizando
matéria prima disponível na
região.
Proporcionar espaço para
reflexão e mudança atitudinal,
necessárias a melhorias sociais
dos indivíduos inseridos no
meio rural.
Informar noções básicas sobre
cuidados com a saúde de
maneira preventiva, na busca
pela mudança de atitude.

6

84

128

276

3.398

9.332

180

2.786

4.206

56

1.589

592

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

Foi feita a contratação da empresa Arcanjo Consultoria Empresarial e Desenvolvimento Humano Ltda para
implantação e operacionalização do planejamento estratégico. A referida empresa também está responsável pela
elaboração de indicadores de desempenho e de impacto, realizar análise de risco no planejamento e definição de metas
físicas.

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Quadro 3.1.3.1. Planos X Competências Institucionais
Nº

1

2

Programas/Projetos

Objetivos

Programa
Empreendedor Rural

Tem como objetivo principal estimular e desenvolver
o empreendedorismo no campo. Ensina a calcular
custos de produção, a elaborar projetos e a tratar a
propriedade como uma empresa rural.

NCR

Tem como objetivo capacitar produtores rurais e suas
famílias visando a criar oportunidades e implementar
ferramentas simples de gestão que tornem viável a
propriedade rural.

Deptº
Responsável

Coordenação
de
Treinamentos

Coordenação
de
Treinamentos

Objetivos Estratégicos

- Incentivar e desenvolver a
gestão do
empreendedorismo.
- Preparar líderes para
ações sociais, políticas,
ambientais e econômicas.
- Estreitar relacionamento
com o produtor rural.
- Incentivar e desenvolver a
gestão do
empreendedorismo.
- Fortalecer o agronegócio
brasileiro
- Estreitar relacionamento
com o produtor rural.
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3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

O monitoramento das ações de Formação Profissional Rural e Atividades de Promoção Social, são
apresentadas em relatórios quadrimestrais, onde podem ser confrontados:








Número de treinamentos previstos no Plano Anual de Trabalho – PAT, comparado ao que foi realizado no
período de cada quadrimestre;
Nome dos cursos/treinamentos/palestras;
Natureza e Tipo da Programação;
Público alvo;
Número de participantes inscritos e número de participantes certificados;
Carga horária trabalhada;
Custo por treinamento.

Todos os cursos/eventos são monitorados pelos Supervisores de Treinamentos que por seu conhecimento
metodológico e técnico, realiza o acompanhamento das avaliações parciais ocorridas ao longo de todo o processo, com
o estabelecimento comparativo do desempenho com os padrões preestabelecidos, assim torna-se possível para equipe
técnica Coordenação/Supervisão a tomada de ações para a melhoria do desempenho com objetivo de assegurar um
padrão de qualidade nacional.

3.3. Desempenho orçamentário
O SENAR-AR/PE em 2015 fez uma previsão orçamentária para executar seu plano anual de trabalho 2015, no
valor de R$ 13.328.397,00 (treze milhões, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais) arrecadamos R$
9.319.061,76 (nove milhões, trezentos e dezenove mil sessenta e um reais e setenta e seis centavos) e foi gasto R$
8.991.562,18 (oito milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos), que
corresponde a 67,40% do valor previsto, e uma diferença para menos de R$ 4.336.834,82 (quatro milhões, trezentos e
trinta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
Quadro 3.3.1.1. Execução Física e Financeira das Ações
Meta Física
SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO
Prev.
Real.

Orçado

Realizado

%
Utilização

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.140.000,00

1.150.125,08

53,74

0750 - Apoio Administrativo

2.140.000,00

1.150.125,08

53,74

8701 - Manutenção de Serviços
Administrativos
8777 - Pagamento de Pessoal e Encargos
Sociais
8711 - Gestão Administrativa

1

1

1.200.000,00

708.014,83

59,00

23

23

590.000,00

290.211,07

49,19

8

8

350.000,00

151.899,18

43,40
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Meta Física
SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO

Prev.

Orçado

%
Utilização

Realizado

Real.

8715 - Assistência Financeira a Entidades

-

-

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS
0801 - Formação de Gerentes e
Empegados

-

-

-

-

8718 - Capacitação de Recursos Humanos

-

-

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

-

-

0253 - Serviço de Comunicação de Massa

-

-

8719 - Divulgação de Ações Institucionais

-

-

212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

-

-

0681 - Participação em Organismos
Internacionais
8753 - Contribuição a Organismo
Internacional

-

-

-

-

80.000,00

39.877,13

0100 - Assistência ao Trabalhador

80.000,00

39.877,13

8703 - Assistência Médica e Odonto a
Empregados

80.000,00

39.877,13

95.000,00

83.178,21

0100 - Assistência ao Trabalhador

95.000,00

83.178,21

8705 - Auxílio Alimentação a Empregados

95.000,00

83.178,21

1.915.000,00

1.774.969,23

92,69%

50.000,00

11.748,63

23,50%

50.000,00

11.748,63

-

-

9.098.397,00

5.943.412,53

9.098.397,00

5.943.412,53

9.098.397,00

5.943.412,53

13.328.397,00

8.991.562,18

301 - ATENÇÃO BÁSICA

36

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

30

36

30

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO
TRABALHADOR

6.264

7.857

0100 - Assistência ao Trabalhador

8

8

8706 - Auxílio Transporte aos
Empregados
8707 - Assistência Social a Servidores
333 - EMPREGABILIDADE

12.821

0108 - Qualificação Profissional do
Trabalhador
8729 - Qualificação Profissional na Área
de Agropecuária e Agroindústria
TOTAL

11.242

49,85%

87,56%

65,32%

67,40

Fonte: Sistema RM - SALDUS
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3.3.2. Execução descentralizada com transferências de recursos
Quadro3.3.2.1 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome:

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

UG/GESTÃO:

SENAR-AR/PE
Quantidade de instrumentos
celebrados

Modalidade

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Convênio

16

16

16

2.067.034,52

2.356.102,40

1.879.456,40

Contrato de
repasse

-

-

-

-

-

-

16

16

16

2.067.034,52

2.356.102,40

1.879.456,40

Totais
Fonte:

Quadro3.3.2.2 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de
convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.
R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
UG/GESTÃO: SENAR-AR/PE
Instrumentos
Exercício da
Prestação
das Contas

(Quantidade e Montante Repassado)

Quantitativos e montante repassados

Convênios

Exercício do
relatório de
gestão

Exercícios
anteriores

Contas
Prestadas

Contas NÃO
Prestadas

Contas NÃO
Prestadas

Contratos de
repasse

...

Quantidade

16

-

-

Montante Repassado

2.067.034,52

-

-

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Quantidade

-

-

-

Montante Repassado

-

-

-

Fonte:
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Informações sobre a realização das receitas
Quadro 3.3.2.3. Demonstração da Receita – Administração Central
Natureza da Receita
Orçada
Realizada
Receitas Correntes

% Realização

13.328.397,00

9.319.061,76

69,92%

Receitas de Contribuições

5.143.644,00

4.503.483,44

87,55%

Contribuição para o SENAR

5.143.644,00

4.503.483,44

Receita Patrimonial

550.000,00

610.900,04

Receitas de Valores Mobiliários

550.000,00

610.900,04

Juros e Títulos de Renda

550.000,00

610.900,04

0,00

0,00

Transferências Correntes

5.181.507,00

4.170.827,89

80,49%

Transf. Contrib. S/RADI

4.200.000,00

3.655.443,93

87,03%

Ous Transf. de Inst. Privadas

981.507,00

515.383,96

52,51%

0,00

0,00

2.453.246,00
0,00
2.453.246,00

33.850,39
33.850,39
0,00

Receitas de Serviços

T

Transf. de Convênios
Outras Receitas Correntes
Restituições
Outras Receitas
Fonte: Sistema Contábil RM Saldus

111,07%

1,38%

3.3.3. Informações sobre a realização das despesas
3.3.3.1 Quadro – Despesas por modalidade de contratação
Unidade orçamentária:

Código UO:

Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preços
c)

Concorrência

d) Pregão

Despesa paga
2015

2014

4.066.284,54

4.395.192,43

109.994,34

551.236,96

0,00

0,00

3.330.404,39

3.526.156,70

625.885,81

317.798,77

e)

Concurso

0,00

0,00

f)

Consulta

0,00

0,00

0,00

0,00

Contratações Diretas (h+i)

406.759,69

311.079,22

h)

Dispensa

391.759,69

311.079,22

i) Inexigibilidade

15.000,00

0,00

g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas
2.

UGO:
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3.

4.

Regime de Execução Especial

0,00

0,00

j)

Suprimento de Fundos

0,00

0,00

Pagamento de Pessoal (k+l)

991.087,07

833.987,89

k)

909.546,07

800.331,39

81.541,00

33.656,50

0,00

0,00

5.464.131,30

5.540.259,54

Pagamento em Folha

l) Diárias
5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

3.4. Desempenho operacional

A elaboração do planejamento, plano de metas de ações para o exercício de 2015, em sua fase de pesquisa para
evitar o planejamento técnico-operacional propriamente dito, necessita-se de atenção especial quanto a caracterização
do estado de Pernambuco, caracterização das Mesorregiões – vocações econômicas, dados demográficos, produção
agropecuária, população economicamente ativa, índices de alfabetização e analfabetos funcionais – determinação da
capacitação operativa do SENAR-AR/PE, que juntos compatibilizarão os diagnósticos para elaboração do documento
Plano Anual de Trabalho – PAT
Considera-se uma fase de estudo/pesquisa para o planejamento além de prever a fase de operacionalização das
ações e atividades em consonância com as recomendações da ação supervisora gerencial e técnica do SENAR.
Para este trabalho técnico-educativo também foram levantadas informações dos relatórios dos supervisores de
Treinamentos nos acompanhamentos dos eventos, dos relatórios dos instrutores ao concluírem seus trabalhos, e das
informações emitidas pelos parceiros oficiais – solicitantes e mobilizadores dos eventos - Sindicatos Rurais,
Associações de Classes, Empresas Agropecuárias e Agroindustriais, Institutos Federais – IF, Universidade Federal
Rural de Pernambuco – UFRPE, Prefeituras, SEBRAE, SEST/SENAT, Produtores Rurais, entre outros, que são obtidas
por meio de instrumento específico (Relatório para Mobilizadores) onde tais informações são trabalhadas e contribuem
para a confecção do Plano Anual de Trabalho – PAT.
Tal levantamento se torna imprescindível na caracterização dos municípios trabalhados com os eventos do
SENAR-AR/PE, contribuindo para ações assertivas no atendimento das necessidades dos parceiros envolvidos e dos
participantes dos eventos promovidos pelo SENAR-AR/PE no Estado de Pernambuco.

2.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Nas tabelas de 01 a 09, estão especificados os treinamentos/eventos realizados, as ocupações trabalhadas, o
número de turmas realizadas, o número de participantes matriculados, o número de participantes concluintes, a carga
horária trabalhada, o custo total por evento, a natureza da programação, o tipo da programação e público alvos dos
eventos realizados. Ainda apresentamos os municípios atendidos e as entidades parceiras do SENAR - AR/PE no
exercício de 2015.
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Tabela 01 – Formação Profissional Rural
No exercício de 2015 o SENAR-AR/PE realizou 1.011 (um mil e onze) ações de Formação Profissional Rural FPR, com um total de 33.557 ( trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete) horas-aulas trabalhadas com 12.959
(doze mil, novecentos e cinquenta e nove) pessoas matriculadas e 11.242 (onze mil, duzentos e quarenta e dois)
concluintes certificados.
O custo médio por turma de Formação Profissional Rural - FPR para 2015 foi de R$ 3.241,39 (três mil duzentos e
quarenta e um reais e trinta e nove centavos), e o custo médio por aluno de R$ 291,50 (duzentos e cinquenta e um reais
e cinquenta centavos).
O SENAR - AR/PE ofereceu em seu rol de oferta para capacitação profissional em FPR, 105 (cento e cinco)
tipos de Eventos e Ocupações diretas distribuídas em cursos, treinamentos, seminários, palestras e oficinas com
Natureza da Programação em Aprendizagem Rural, Qualificação Profissional Básica, Aperfeiçoamento e Atualização.
A efetiva realização dos eventos está diretamente ligada à demanda dos parceiros com o intuito de atender às
necessidades de capacitação de produtores e trabalhadores rurais em suas regiões onde desenvolvem suas atividades, e
as necessidades de capacitação e atualização dos funcionários das empresas agropecuárias em seus postos de trabalho.
Este modelo de oferta de treinamento proporciona ao público rural o atendimento das reais necessidades do mercado
consumidor e do mercado de trabalho no meio rural.

Tabela 02 – Promoção Social
Em 2015, foram realizadas 518 (quinhentos e dezoito) Atividades de PS. com um total de 14.258 (quatorze
mil, duzentos e cinquenta e oito) horas-aulas trabalhadas com a participação de 7.857 (sete mil oitocentos e cinquenta e
sete) pessoas matriculadas e 6.979 (seis mil novecentos e setenta e nove) concluintes certificados.
O custo médio por cada Atividade de PS neste período foi de R$ 2.641,43 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e
quarenta e três centavos), e um custo médio por aluno de R$ 196,05 (cento e noventa e seis reais e cinco centavos).

Tabela 03 – Programas Especiais
Programas Especiais são programações educativas que atendem a determinadas demandas do mundo do
trabalho com prazo pré-determinado de duração – inicio, meio e fim – e se apresentam a um propósito exclusivo e
singular.
Em 2015 foram desenvolvidos 02 (dois) programas:
Programa Negócio Certo Rural – NCR, que tem como objetivo, capacitar produtores rurais e suas famílias
visando a criar oportunidades e implementar ferramentas simples de gestão que tornem viável a propriedade rural. Para
execução do programa em 2015, foram realizadas 04 (quatro) turmas.
Programa Empreendedor Rural – PER, que tem como objetivo a elaboração e implantação de projetos de
grupos ou indivíduos, no sentido de desenvolver e estimular o empreendedorismo relacionado ao agronegócio. Em 2015
foram realizadas 04 (quatro) turmas.
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Tabela 04 – Outras Atividades
Denominados de Outras Atividades são os eventos pontuais (Palestras, Reuniões, Encontros, Visitas Técnicas,
Exposições Agropecuárias, Feiras, etc.), que podem estar relacionados com temas ligados a Formação Profissional
Rural e/ou a Promoção Social.
Para o período de 2015 contamos com a participação de 2.122 (duas mil cento e vinte duas) pessoas, com uma carga
horária de 181 (cento e oitenta e uma) horas trabalhadas.
A realização destes eventos, sempre

proporciona a oportunidade de debate sobre o tema solicitado e ainda

esclarecimento da forma de atuação do SENAR, viabilizando parcerias futuras.

Tabela 05 – Demonstrativo de Recursos Humanos
A necessidade constante de profissionais polivalentes, capazes de trabalhar em equipe, de solucionar
problemas, de interagir em situações novas e em constante mutação, justifica a rotina de treinamento dos agentes
envolvidos no processo da Formação Profissional Rural – FPR, da Promoção Social – PS e da equipe interna de
técnicos da Administração Regional. Em 2015 foram capacitados entre instrutores e supervisores 178 (cento e setenta e
oito) pessoas, e trabalhadas 450 (quatrocentas e cinquenta) horas-aulas.

Tabela 06 – Aprendizagem Rural

A Lei da Aprendizagem (nº 10.097, de 19.12.2000) abre a oportunidade da inserção gradual e monitorada de
jovens de 14 a 24 anos incompletos ao mercado de trabalho, advogando em prol da Formação Profissional conjugada
com as ações educativas de formação básica, sem prejuízo da escolaridade formal. Em 2015 foram formalizadas 13
(treze) turmas, firmado parceria com 19 (dezenove) empresas e capacitando 317 (trezentos e dezessete) jovens para o
mercado de trabalho.
Tabela 07 - Captação de Recursos
Em 2015 as parcerias referentes a captação de recursos proporcionou ao SENAR a realização de contrato com
SEBRAE para realização do Programa Negócio Certo Rural, a captação de recursos em parceria com a Administração
Central para o Pronatec, e com recursos do FAR para realização do Programa de Aprendizagem Rural e do CAR –
Cadastro Ambiental Rural.
Tabela 08 – Municípios Atendidos
O Estado de Pernambuco é composto por 184 municípios e a Ilha de Fernando de Noronha. O SENAR-AR/PE
já realizou eventos em todos os municípios chegando também a capacitar os moradores da Ilha de Fernando de Noronha
em Trabalhador na Olericultura Básica no programa “Aqui se planta saúde”. Em 2015 foram atendidos 118 (cento e
dezoito) municípios, ou seja, 65% (sessenta e cinco pontos percentuais) tornando evidente a capilaridade e a grande
facilidade do SENAR em realizar parcerias na intenção de atender a todas as pessoas do campo.
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Tabela 09 – Parceria
Para viabilizar a execução dos seus eventos associados a FPR e PS o SENAR Pernambuco, estabeleceu
parcerias com , Sindicatos Rurais, Associações de Produtores, Entidades de Classe Organizadas, Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, Órgãos de Assistência Técnica e outros que auxiliem a alcançar a clientela de modo
abrangente e efetivo no maior número possível de municípios dentro do estado de Pernambuco. Essas entidades, por
seu poder de atuação como lideranças locais e junto a seus associados, em geral atingem a capilaridade almejada pela
instituição, contribuindo para o levantamento das necessidades locais de capacitação profissional e promoção social,
bem como para a mobilização e composição das turmas.
Durante todo ano de 2015 foram firmadas parcerias com 66 (sessenta e seis) entidades, onde foram realizados os
eventos que o SENAR-AR/PE disponibiliza para o atingimento do seu objetivo que é capacitar os produtores rurais e
suas famílias.

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

3.1. Descrição das estruturas de governança

3.1.1. Conselho Administrativo
Base Normativa: Seção I do Regimento Interno do SENAR.
Conselho Administrativo
Presidente: PIO GUERRA JÚNIOR
Membros
Titulares

Suplentes

Período de Gestão
(Triênio)

Entidade que Representa

Pio Guerra Júnior

Maria Estelita de Carvalho
Menezes

2015-2017

FAEPE

Andréa Barbosa Alves

Ana Mary Barbosa Accioli

2015-2017

Administração Central

Fausto Falcão Pontual

Tereza Maria Alves
Bezerra

2015-2017

Classes Produtoras

Jurandir de Araújo Oliveira

José Pinheiro de Andrade

2015-2017

Classes Produtoras

Doriel Saturnino de Barros

Aldeir José da Silva

2015-2017

FETAPE
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4.1.2. Conselho Fiscal

Base Normativa: Seção IV do Regimento Interno do SENAR.
Conselho Fiscal
Presidente: Paulo Roberto Rodrigues Santos
Membros

Entidade que Representa
Período de Gestão

Titulares
Paulo Roberto Rodrigues
Santos
Ricardo Novaes Martins de
Albuquerque
Roberta Amaral Correia

Suplentes
Ana Paula Rodrigues da
Silva

2015-2017

Luis Cabral Sales de
Azevedo Melo

2015-2017

Moshe Dayan Fernandes
de Carvalho

2015-2017

FETAPE

FAEPE

Administração Central

4.2. Atividades de correição e ilícitos administrativos
O SENAR-AR/PE não dispõe de unidade específica de correição. Caso ocorra irregularidades as mesmas serão
apuradas por meio de comissão de apuração a ser nomeada. No exercício de 2015 não houve ocorrência de ilícitos
administrativos cometidos por colaboradores da entidade.

4.3. Gestão de riscos e controles internos.
Os serviços contratados da empresa Arcanjo Consultoria Empresarial e Desenvolvimento Humano Ltda, também
contempla este ítem.

4.4. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
O SENAR-AR/PE assinou contrato com a Empresa Ferreira Ferreira & Associados Auditores Independentes S/S
EPP, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para atender as necessidades do SENAR-AR/PE, na realização dos
serviços de Auditoria Independente, no que tange ao fechamento do balanço financeiro e da aplicação de outros
procedimentos contábeis necessários ao fechamento do exercício de 2015, em atendimento as normas do SENAR-AC.

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
5.1. Canais de acesso do cidadão
O SENAR-AR/PE disponibiliza no seu site www.senar-pe.com.br o link “Fale Conosco”, bem como o telefone e o
e-mail institucional. Esses canais, além do atendimento físico, proporcionam o acesso do cidadão para fins de
solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e etc.
Destaque-se que a Entidade não possui o histórico de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões por esses
canais, motivo pelo qual não tem dados estatísticos.
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5.2. Carta de Serviços ao Cidadão
Não se aplica. As regras do Decreto 6.932 / 2009 aplicam-se aos órgãos da Administração Pública Federal.

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Não se aplica. As regras do Decreto 6.932 / 2009 aplicam-se aos órgãos da Administração Pública Federal.

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
Informações que contribuem para a transparência da gestão podem ser acessadas na páginia institucional no
endereço eletrônico (www.senar-pe.com.br).

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1. Desempenho financeiro do exercício

Evolução das Receitas
RECEITAS
Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RESULTADO

Receitas Realizadas
2014

Receitas Realizadas
2015

∆% 2014/2015

3.887.072,72

4.503.483,44

15,86%

545.382,88

610.900,04

12,01%

4.379.999,70

4.170.827,89

-4,78%

42.679,21

33.850,39

-20,69%

8.855.134,51

9.319.061,76

5,24%

Evolução das Despesas
DESPESAS
Apoio Administrativo

Despesas Realizadas Despesas Realizadas
2014
2015

∆%
2014/2015

955.328,00

1.150.125,08

20,39%

Assist. médica e odontológica

25.706,00

39.877,13

55,13%

Auxílio Alimentação

81.948,00

83.178,21

1,50%

9.508,00

11.748,63

23,57%

Promoção Social Rural

2.420.762,00

1.763.220,60

-27,16%

Formação Profissional Rural

5.648.445,00

5.943.412,53

5,22%

9.141.697,00

8.991.562,18

-1,64%

Auxílio Transporte

RESULTADO
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6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e
avaliação e mensuração de ativos e passivos.
Os bens do ativo imobilizado foram 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.

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Para o desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas são consideradas duas
perspectivas. A primeira, que diz respeito aos programas que já possuem um custo definido no próprio instrumento de
contratação. A segunda que são os programas sem definição prévia.
Para os primeiros, seguimos as regras dispostas no instrumento de contratação (Convênio, Contrato, Termo de
Cooperação, etc).
Já na segunda perspectiva, levamos em consideração o valor da instrutoria e o histórico de despesa com material.
O custo “instrutoria” varia conforme a distância, nível de instrução do instrutor e quantidade de horas aula. Tais valores
são previamente estabelecidos no processo licitatório de contração da empresa prestadora de serviço de instrutoria. Por
sua vez, o processo licitatório teve por lastro um estudo de uma consultoria especializada do custo médio dos cursos
considerando a extensão territorial e o grau de instrução do instrutor. O custo “histórico de despesa com material” leva
em consideração a memória das despesas realizadas em cursos anteriores.
Por tais razões não realizamos uma previsão de custos por ocupação (linha de atuação) e por cada treinamento.
Prevemos, contudo, no Plano Anual de Trabalho, um custo médio dos cursos consoante às expectativas projetadas.

6.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1. Gestão de pessoas

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
Situação apurada em 31/12/15

Quadro 8.1.1.1. Força de Trabalho
Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Empregados em Cargos Efetivos
2. Empregados com Contratos Temporários
3. Total de Empregados (1+2)

Efetiva

Ingressos

Egressos

22

1

0

-

-

-

22

1

0

Fonte: Sistema RM Labore - SRH

Quadro 8.1.1.2. Distribuição da Lotação Efetiva

Situação apurada em 31/12/15
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos
1.

Área Meio

Área Fim

15

08

-

-

15

08

Empregados em Cargos Efetivos

2. Empregados com Contratos Temporários
3. 3. Total de Empregados (1+2)
Fonte: Sistema RM Labore – SRH

Quadro 8.1.1.3. Detalhamento da estrutura de funções gratificadas
Lotação
Tipologias das Funções Gratificadas
1. Funções Gratificadas
1.1. Empregados de Carreira Vinculados a Unidade
1.2. Empregados de Carreira em Exercício Descentralizado
2. Total de Empregados com Funções Gratificadas (1+2)

Autorizada
-

Efetiva
-

Ingressos
no
Exercício
-

Egressos
no Exercício
-
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7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 7.1.2.1. Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas

Gratificações

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais despesas
variáveis

Total

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada
Exercícios

2015

912.941,77

0,00

3.395,70

134.803,97

0,00

1.051.141,44

2014

805.801,80

0,00

0,00

117.162,00

0,00

922.963,80

Empregados ocupantes de Funções gratificadas
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercícios

Empregados cedidos com ônus
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercícios

Fonte: Sistema RM Labore – SRH

7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
O SENAR-AR/PE, contratamos a empresa Arcanjo Consultoria Empresarial e Desenvolvimento Humano Ltda,
para consultoria na área de recursos humanos, onde desenvolverá atividades que visam a investigação, identificação,
estudo e solução de problemas atinentes ao material humano da Entidade com vistas a melhorar e eficiência e eficácia
nos respectivos setores.

7.2. Gestão do patrimônio e da infraestrutura

7.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União

Não dispomos de imóveis da União sobre a responsabilidade do SENAR-AR/PE.
Utilizamos um sistema de Imobilizado (TOTVS), onde são inseridas todas as informações pertinentes a Gestão
Patrimonial, ou seja, todas as aquisições de bens, depreciações, localizações e funcionários responsáveis. Além desse
sistema temos também Instrução Normativa para controle, uso e manutenção da frota de veículos. Não dispomos de
bens imóveis.

7.2.2. Informações sobre os imóveis locados de terceiros
O SENAR-AR/PE tem sua sede locada junto à Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco - FAEPE,
Contrato de Locação nº 03/2011, com valor mensal de R$ 21.233,20 (vinte e um mil, duzentos e trinta e três reais e
vinte centavos).
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7.3. Gestão da tecnologia da informação

7.3.1. Principais sistemas de informações
Quadro 8.3.1.1. Relação de Sistemas
Sistemas
SIGAS

Função

Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação do
SENAR.
Sistema de Elaboração Orçamentária

SEO
RM TOTVS
SENAR Nas NUVENS

Sistema integrado de Gestão Administrativa e
Financeira.
Sistema de Gestão de Atividades das Administrações
Regionais, integrado a Administração Central.

Usuários
Administração Central e
Administrações Regionais
Administração Central e
Administrações Regionais
Administração Central
Administração Central e
Administrações Regionais

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obra.
Não se aplica.
O SENAR não compõe a Administração Pública, seja direta ou indireta. Por esta razão, o SENAR não
participa da Agenda Ambiental da Administração Pública e não possui, até o momento, Plano de Gestão e Logística
Sustentável (PLS).

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
8.1. Tratamento de determinação e recomendações do TCU
No Exercício de 2015, não houve deliberações do TCU.
Com relação à CGU, recebemos o seguinte documento:
Ofício nº 4.061/2015/AUD/CGU-Regional/PE-NAC-2, datado de 23/02/2015, com o seguinte assunto:
Solicitação de informações a respeito de pendências no Plano de Providências Permanente.
Ofício nº 25.947/2015/AUD/CGU-Regional/PE-NAC-2, datado de 10/11/2015, com o seguinte assunto:
Levantamento de informações.
Ofício nº 26.903/2015/CGU-Regional/PE-NAC-2, datado de 20/02/2015, com o seguinte assunto: Revisão do
Plano de Providências Permanente (PPP) do Senar/PE.

8.2. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto
no Art. 5º da Lei 8.666/1993
Não se Aplica. As contratações de obras, serviços, compras e alienações do SENAR são precedidas de licitação
obedecidas pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos – RLC, aprovado pela Resolução nº 001/CD de
22/02/2006.
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9. RELATÓRIO DE AUDITORIA

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

10. PARECERES DOS CONSELHOS
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11. ANEXOS E APÊNDICES

PROGRAMAS ESPECIAIS
PROGRAMA
NEGÓCIO CERTO RURAL NCR

PROGRAMA
EMPREENDEDOR RURAL PER
CADASTRO AMBIENTAL
RURAL - CAR

OBJETIVO
Capacitar produtores rurais e suas
famílias visando a criar
oportunidades e implementar
ferramentas simples de gestão que
tornem viável a propriedade rural.
Estimular o empreendedorismo
relacionado ao agronegócio, com a
elaboração e implementação de
projetos de grupos ou de
indivíduos.
Capacitar técnicos e produtores
rurais para realizarem o Cadastro
Ambiental Rural

Nº DE
TURMAS

Nº DE
PARTICIPANTES

CARGA
HORÁRIA

4

64

184

4

60

640

3

45

48
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