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1- Apresentação 
 

 
O objetivo desse relatório é informar ao Conselho Administrativo do Senar/SE, ao 

Conselho Deliberativo da Administração Central, ao órgão de controle do Tribunal de 

Contas da União/TCU e à sociedade as ações desenvolvidas no ano de 2019, tendo 

como base as recomendações governamentais contidas em Instruções Normativas 

(IN), Decisões Normativas (DN) e Portarias do TCU e CGU, orientadoras que são para 

a elaboração do relatório de gestão das entidades do Sistema S. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –Administração Regional do Estado 

de Sergipe envolve em sua estrutura abordagem detalhada sobre todos os programas 

realizados/em realização referente as ações de Formação Profissional Rural – FPR, 

atividades de Promoção Social – PS, Formação Técnica em Agronegócio e a 

educação continuada através da metodologia do ATeG, voltadas para as pessoas do 

meio rural, contribuindo para sua profissionalização, integração na sociedade, 

melhoria da qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania. 

Suas atribuições visam manter a integração entre os órgãos e entidades públicas 

e privadas, que atuam na formação profissional rural ou na promoção social, articular 

e mobilizar entidades do setor rural e agroindustrial, visando à execução de atividades 

no campo, de acordo com sua linha de atuação. 

O público alvo se constitui de trabalhadores rurais, sejam eles assalariados ou 

autônomos, produtores rurais que trabalham em regime de economia familiar 

(parceiros, pequenos proprietários ou arrendatários), jovens e adultos, homens e 

mulheres que exerçam atividades no meio rural. 

Suas Administrações Regionais são órgãos de execução descentralizada, que 

atuam de acordo com o planejamento, normatização, diretrizes estabelecidas e 

políticas adotadas pelo Conselho Deliberativo do SENAR Administração Central. 

No caso específico do SENAR Administração Regional do Estado de Sergipe- 

SENAR-AR/SE, esta é uma unidade de execução descentralizada, a qual atua 

diretamente com o público alvo do Estado, capacitando, organizando, cumprindo as 

normas e políticas estabelecidas, difundindo e estimulando a permanência do homem 

no campo, despertando o seu interesse e incentivando-os a produzir mais, 

trabalhando com dignidade, valorização e mobilização. 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 

 
2.1- Identificação da unidade 

Entidade/Unidade Federativa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

SENAR-AR/SE 

Poder e órgão de vinculação: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para 

efeito de aprovação do orçamento está vinculado ao Ministério da Economia. 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para efeito de 

aprovação do orçamento está vinculado ao Ministério da Economia. 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ): 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 04.157.027/0001-43 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não 

especificadas anteriormente 

Código CNAE: 8599-6/99 

Contatos:  

Telefones/fax: (79) 3211-3264 / 3214-6817 

Endereço postal: Rua Alagoas nº 1.600, Parque de Exposições João Cleophas, 

Bairro: José Conrado de Araújo. Aracaju-SE. CEP 49085-000 

Endereço eletrônico:secretaria@senarsergipe.org.br 

Página na internet: senarsergipe.org.br/transparência 

 

 
Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de 

gestão 

Administrador da Entidade: 

Presidente - FAESE Ivan Apostolo Sobral 843.311.515-49 15/01/2017 a 

15/01/2020 

mailto:secretaria@senarsergipe.org.br
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Membros do Conselho Nacional/Regional: 

Conselho Administrativo: 

Titulares: 

Conselheiro – Sergio Santana de 060.396.265-34 15/01/2017 a 

Classe Produtora Menezes  15/01/2020 

Conselheiro – José Carlos de 034.120.325-49 15/01/2017 a 

Classe Produtora Meneses  15/01/2020 

Conselheiro – Luís Tadeu Prudente 265.831.431-00 15/01/2017 a 

Administração Santos  15/01/2020 

Central    

Conselheiro – Antônio Oliveira 149.156.935-20 15/01/2017 a 

FETASE   15/01/2020 

Suplentes: 

Conselheiro – José Wolney Soares 
de Brito 

128.819.534-68                 15/01/2017 a 

Classe Produtora   15/01/2020 

Conselheiro – Rodrigo Spinola 
Teixeira Doria 

015.171.745-11         15/01/2017 a 

Classe Produtora   15/01/2020 

Conselheiro – Gustavo Lima Dias 878.383.385-49 15/01/2017 a 

Administração   15/01/2020 

Central    

Conselheiro – Solange Ferreira Dos 
Santos 

004.845.775-22                15/01/2017 a  

FETASE   15/01/2020 

Conselho Fiscal: 

Titulares: 

Conselheiro – Genário Alves dos 077.510.445-00 15/01/2017 a 

FAESE Santos  15/01/2020 

Conselheiro – Rosanne Curi 
Zarattini 

008.925.675-11 15/01/2017 a 

Administração   15/01/2020 

Central    
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Conselheiro – Maria Aires O. 015.202.915-07 15/01/2017 a 

FETASE Nascimento  15/01/2020 

Suplentes: 

Conselheiro – JOACI LIMA 
VILANOVA 

068.457.385-72 15/01/2017 a 

FAESE   15/01/2020 

Conselheiro – LAFAYETTE FRANCO 
SOBRAL JUNIOR    

 15/01/2017 a 

Administraçã  711.973.385-00   15/01/2020 

Central    

Conselheiro – CLEIDE MATIAS DE 

JESUS 
008.920.675-11 15/01/2017 a 

FETASE   15/01/2020 

 
 

Unidades descentralizadas 

Nome Principal 

atividade 

Responsável Telefone 

e e-mail 

Endereço 

Não se aplica     
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Organograma funcional 
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2.2- Finalidade e competências institucionais 
 

Missão Visão de futuro Valores 

Desenvolver ações de Formação 

Profissional Rural (FPR) e 

Atividades de Promoção Social (PS 

Formação Técnica em 

Agronegócio e a educação 

Continuada através da metodologia 

do ATeG), voltadas para o “ 

Homem Rural” contribuindo com 

sua profissionalização, integração 

na sociedade, melhoria da 

qualidade de vida e pleno exercício 

da cidadania. 

Excelência na formação 

educacional e 

profissional para o 

desenvolvimento do 

homem do campo. 

-Sustentabilidade 

- Inovação 

-Credibilidade 

- Transparência. 

 
 

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Lei nº 8.315/91, publicada no DOU no 

dia 24/12/1991. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8315. 

htm 

Decreto nº 566/92, publicado no DOU 

no dia 11/06/1992. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19 

90-1994/D0566.htm 

Regimento Interno. http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar 

/Regimento_Interno_SENAR_21_11_2013.pdf 

Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR – Resolução 

nº001/2006/CD. 

http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar 

/RLC-SENAR.pdf 

Outros documentos Endereço para acesso 

Organograma senarsergipe.org.br 

Macroprocessos finalísticos senarsergipe.org.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8315.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8315.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0566.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0566.htm
http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/Regimento_Interno_SENAR_21_11_2013.pdf
http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/Regimento_Interno_SENAR_21_11_2013.pdf
http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/RLC-SENAR.pdf
http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/RLC-SENAR.pdf
file:///C:/Users/SENAR/Desktop/senarsergipe.org.br
file:///C:/Users/SENAR/Desktop/senarsergipe.org.br
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2.3- Ambiente de atuação 

 
2.3.1- Ambiente de negócios e de atuação da entidade 

O SENAR-AR/SE atua no meio rural promovendo ações de Formação 

Profissional Rural, atividades de Promoção Social voltadas para o “Homem Rural” no 

Estado de Sergipe, ações de Formação Técnica através do curso Técnico em 

Agronegócio e a Assistência Técnica e Gerencial, metodologia de alcance ao produtor 

com expectativa de aumento da renda e produtividade, contribuindo com sua 

profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno 

exercício da cidadania. 

Durante todo o Exercício de 2019 a UJ utilizou-se de vários meios de 

comunicação para divulgar suas ações tais como: Participação em Feiras 

agropecuárias do calendário oficial Estado, propagandas em mídias sociais, 

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

demanda previamente enviada e analisada dos Sindicatos dos Produtores Rurais, 

empresas, prefeituras, associações, entre outras entidades. 

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 que isso ocorra, é primordial o 

aprimoramento contínuo de cada profissional e das instituições de apoio, que neste 

último caso, são os dirigentes, colaboradores e mobilizadores. 

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

intuito de cumprir nossa missão de contribuir para a profissionalização do homem do 

campo, sua integração na sociedade, melhorando sua qualidade de vida. 
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3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e 
operacional 

 
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
3.1.1- Plano Anual de Trabalho 

As ações do SENAR Sergipe têm como objetivo aprimorar as formas de 

atuação aos trabalhadores e pequenos produtores rurais, a atual era, através de 

treinamento e cursos de Formação Profissional Rural – FPR, Formação Técnica, 

Assistência Técnica e Gerencial e de Promoção Social, dentro de ensinos atualizados 

e modernos, contribuindo de forma objetiva para o desenvolvimento de suas 

atividades produtivas melhorando-as de conformidade com as novas tecnologias 

disponíveis, visando não só atender as suas necessidades, sobretudo meramente 

produtivas, mas também, de forma objetiva e integrada ao seu bem estar e ao de sua 

família. Contribuir para o aprimoramento das ações individuais dos trabalhadores 

rurais e dos pequenos produtores rurais. 

Colaborando indiretamente com o aumento da produção e da produtividade 

rural e consequentemente da renda dos envolvidos. Melhorando e levando a 

qualidade de vida dos beneficiados através das ações de formação profissional rural 

e das atividades de promoção social. Contribuindo para o aumento considerável da 

produção agrícola estadual, através dos ensinamentos básicos, técnicos e 

fundamentais e modernizantes para o aprimoramento das ações executadas pelos 

trabalhadores e pequenos produtores rurais. 

Nossas ações em 2019 atingiram diretamente 3992 (três novecentos e 

noventa e duas) pessoas em sua totalidade através de ações de Assistência técnica 

e gerencial – AteG, Formação Profissional Rural - FPR, Promoção Social-PS, 

Programas Especiais-PE, Curso Técnico em Agronegócio - CTA e ainda os 

programas Saúde Senar, Cine Senar, Circuito Agropecuário. 

No que tange a promoção institucional, ações realizadas nas mais diferentes 

mídias, dente elas as redes sociais, programas televisivos e de rádio podemos 

observar resultados visíveis. Com isso, a marca SENAR está mais estabelecida no 

mercado tanto no meio rural quanto no meio urbano, sendo referência em 

capacitação, promoção social e assistência técnica. A identificação de novos parceiros 

ocorre de forma gradativa e frequente, tendo sido firmados novos contatos e 

parcerias. 
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 Descrição geral 

Cabe a Gerência Técnica a gestão, coordenação elaboração, execução e avaliação 
dos projetos e programas realizados pela regional a exemplo das ações de FPR, 
PS, Assistência Técnica e Formação Técnica assim como controlar a execução 
dessas atividades. Seguir a metodologia de ensino adotada pelo Senar e coordenar 
a montagem das propostas pedagógicas e dos eventos previstos. 

Responsável Saymo Santos Fontes; CPF 036.968.855-41 

Gerente Técnico/Coordenador regional da rede e-Tec 

Descrição geral 

Cabe ao departamento de assistência técnica e gerencial coordenar a elaboração, 
execução e avaliação dos projetos e ações de assistência técnica a grupo de 
produtores, com visitas técnicas mensais e visitas de supervisão de acordo com a 
necessidade, assim como controlar a execução dessas atividades e realizar a 
prestação de conta das atividades realizadas junto aos parceiros. Seguir 
metodologia de assistência pelo SENAR e coordenar a montagem das propostas 
dos eventos previstos. 

Responsável Taynã Barbosa de Matos; CPF 028.637.195-21 

Coordenadora de Assistência Técnica e Gerencial 

Descrição geral 

Cabe ao departamento de educação formal coordenar a elaboração, execução e 
avaliação dos alunos e as turmas de ensino técnico, com elaboração de calendário, 
aulas, visitas de campo e atividades complementares, seguindo metodologia e 
orientação da Administração Central. 

Responsável Carla Aparecida da Silva Santos; CPF 003.078.695-98 

Coordenadora Pedagógica da Educação Formal 

Descrição geral 

Cabe ao Coordenador de Formação Profissional Rural e Promoção Social 
coordenar, executar e elaborar as ações de educação não formal para a execução 
de cursos oficinas, palestras, aprendizagem rural e ações de saúde e lazer. 
Seguindo metodologia e orientação da Administração Central. 

Responsável Valéria Almeida Vilanova Sousa; CPF 829.977.215-04 

Coordenador de Formação Profissional Rural e Promoção Social 
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4- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente 
diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos 
avanços alcançados em 2019, com foco nas metas propostas para o 
período. 

Como oportunidades, foram identificadas pela Regional: 

4.1 Parcerias SEBRAE, CODEVASF, sindicatos rurais, prefeitura e 

empresas que possibilitarem gerar receita através da Prestação de Serviços: 

Foi mantida com o SEBRAE parceria para execução do programa de 

assistência técnica e gerencial Sertão Empreendedor que atendeu no ano de 2019 

233 produtores. 

Com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco – 

CODEVASF foi firmado um contrato que tem como objetivo a prestação de serviços 

de realização de diversos cursos a serem ministrados em diversos municípios do 

Estado de Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da 

CODEVASF. 

Para as prefeituras de Capela e Japaratuba, foram firmados dois termos para 

as atividades de Saúde no Campo. 

Com a prefeitura de Carira foi mantido o termo de Cooperação, para a 

realização do Curso Técnico em Agronegócio na estrutura da Escola Municipal 

Aroaldo Chagas. 

Em atendimento a demanda do Grupo Maratá, que é um dos maiores 

contribuintes desta AR, realizamos em parceria com o Senar AR/BA um termo de 

cooperação para a realização de duas turmas de Aprendizagem Rural, no município 

de Rio Real que faz divisa com Sergipe. 

Com a secretaria de Educação dos municípios de Laranjeiras e Capela foi 

realizada uma parceria para a realização de programa de Aprendizagem Rural para 

atender as demandas do setor sulcroalcoleiro. 

Por fim, mantivemos a parceria pactuada através de termo de cooperação 

com os Sindicatos Rurais dos municípios de Tobias Barreto e Indiaroba para a 

realização das turmas do Curso Técnico em Agronegócio. 
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4.2 Ações de formação profissional rural e cursos de promoção social 

Essas ações que por muito tempo foram consideradas o “carro chefe” do 

Senar. A Formação Profissional Rural é um processo educativo, sistematizado, que 

se integra aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia para desenvolver 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. 

Os eventos de FPR, PS e PE ocorreram de forma distribuída em todo estado 

de Sergipe tendo como principais demandantes os municípios atendidos pelos 

programas de assistência técnica e gerencial e municípios que possuem sindicatos 

atuantes confome demonstrado na figura  01. 

Os treinamentos executos tinham sempre como obijetivo o desenvolvimento e 

a promoção do homem do campo, atendendo duas demandas e necessidades de 

acordo com a sua reaidade. Os colaboradores, mobilizadores e técnicos de campo 

de AteG foram os principais agentestes responsáveis por entender a demanda do 

produtor e planejar todo o intinerário formativo para atender as necessidades 

apresentadas. A figura 02 apresenta um ranking dos eventos realizados no ano de 

2019. 

 

Figura 1 Ações de FPR, PS e PE por município 
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Figura 2 Principais eventos executados de FPR, PS e PE 

 

 

Em 2019 as ações de FPR e PS atenderam a 3.026 (três mil e vinte e seis) 

pessoas, em 158 (cento e cinquenta e oito) eventos totalizando 6.609 (seis mil 

seissentos e nove) horas em eventos com temáticas diversificadas e atendendo as 

mais diferentes necessidades de acordo com as necessidades demandadas por 

nossos colaboradores, parceiros e mobilizadores. Logo abaixo, segue tabela 

informando os treinamentos realizados no ano de 2019. 
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N. do Evento Tipo Título Evento Horas Participantes Município 

201900371 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900371: Neópolis 

16 17 Neópolis 

201900372 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900372: Aquidabã 

16 18 Aquidabã 

201900373 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900373: Nossa Senhora da Glória 

16 16 Nossa Senhora da Glória 

201900374 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900374: Monte Alegre de Sergipe 

16 17 Monte Alegre de Sergipe 

201900375 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900375: Riachão do Dantas 

16 16 Riachão do Dantas 

201900376 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900376: Nossa Senhora de Lourdes 

16 19 Nossa Senhora de 
Lourdes 

201900377 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900377: Itabi 

16 16 Itabi 

201900378 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900378: Gararu 

16 15 Gararu 

201900379 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900379: Feira Nova 

16 18 Feira Nova 

201900380 
FPR 

RESERVA ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO - Nº 
201900380: Graccho Cardoso 

16 17 Graccho Cardoso 

201900381 
FPR 

PALESTRA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900381: Nossa 
Senhora da Glória 

2 24 Nossa Senhora da Glória 

201900385 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900385: Indiaroba 
 

40 13 Indiaroba 

201900386 
FPR 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900386: Japaratuba 

40 15 Japaratuba 

201900387 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900387: Indiaroba 
 

40 19 Indiaroba 

201900388 
FPR 

OLERICULTURA BÁSICA - Nº 201900388: Indiaroba 
 

24 18 Indiaroba 

201900389 
FPR 

DERIVADOS DO LEITE - QUEIJO E IOGURTE - Nº 
201900389: São Cristóvão 

24 13 São Cristóvão 

201900390 
FPR 

DERIVADOS DO LEITE - QUEIJO E IOGURTE - Nº 
201900390: São Cristóvão 

24 13 São Cristóvão 

201900391 
FPR 

MANEJO DE IRRIGAÇÃO - Nº 201900391: Neópolis 
 

16 20 Neópolis 

201900392 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900392: Itaporanga 
d'Ajuda 

40 9 Itaporanga d'Ajuda 

201900393 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900393: Itaporanga 
d'Ajuda 

40 6 Itaporanga d'Ajuda 

201900394 
FPR 

ADMINISTRAÇÃO RURAL/ATeG - Nº 201900394: Nossa 
Senhora da Glória 

20 16 Nossa Senhora da Glória 

201900396 
FPR 

Oficina de Queijos Artesanais - romeu e julieta, damasco e 
picante - Nº 201900396: Aracaju 

3 18 Aracaju 

201900397 
FPR 

Oficina de Cortes Especiais em Cordeiros - Nº 201900397: 
Aracaju 

3 23 Aracaju 

201900398 
FPR 

Oficina de Embutidos - linguiça e hambúrguer - Nº 
201900398: Aracaju 

3 21 Aracaju 

201900399 
FPR 

Oficina de Cortes de Suínos - Nº 201900399: Aracaju 
 

3 6 Aracaju 

201900400 
FPR 

Oficina de Queijos Artesanais - coalho, pré-cozido e frescal 
- Nº 201900400: Aracaju 

3 21 Aracaju 

201900401 
FPR 

OFICINA - CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO  EM 
EQUINOS - Nº 201900401: Aracaju 

3 22 Aracaju 

201900402 FPR Oficina de Odontologia equina - Nº 201900402: Aracaju 3 23 Aracaju 

201900403 
FPR 

Oficina - Manutenção de Máquinas Agrícolas - Nº 
201900403: Aracaju 

3 14 Aracaju 

201900404 
FPR 

Oficina de Queijos Artesanais - tipo do reino e queijo de 
conserva - Nº 201900404: Aracaju 

3 18 Aracaju 
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201900405 
FPR 

ADMINISTRAÇÃO RURAL/ATeG - Nº 201900405: Riachão 
do Dantas 

20 17 Riachão do Dantas 

201900408 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900408: Itaporanga 
d'Ajuda 

40 10 Itaporanga d'Ajuda 

201900409 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900409: Itaporanga 
d'Ajuda 

40 10 Itaporanga d'Ajuda 

201900410 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900410: Laranjeiras 

20 20 Laranjeiras 

201900411 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900411: Laranjeiras 

20 15 Laranjeiras 

201900412 
FPR 

EMPREENDEDORISMO - Nº 201900412: Itaporanga 
d'Ajuda 

20 10 Itaporanga d'Ajuda 

201900413 
FPR 

EMPREENDEDORISMO - Nº 201900413: Itaporanga 
d'Ajuda 

20 9 Itaporanga d'Ajuda 

201900414 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900414: Laranjeiras 

20 20 Laranjeiras 

201900415 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900415: Laranjeiras 

20 20 Laranjeiras 

201900417 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900417: Neópolis 

16 20 Neópolis 

201900418 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900418: Aquidabã 

16 16 Aquidabã 

201900419 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900419: Graccho Cardoso 

16 16 Graccho Cardoso 

201900420 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900420: Riachão do Dantas 

16 18 Riachão do Dantas 

201900421 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900421: Gararu 

16 17 Gararu 

201900422 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900422: Nossa Senhora de Lourdes 

16 18 Nossa Senhora de 
Lourdes 

201900423 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900423: Nossa Senhora da Glória 

16 11 Nossa Senhora da Glória 

201900424 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900424: Itabi 

16 15 Itabi 

201900425 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900425: Feira Nova 

16 19 Feira Nova 

201900426 
FPR 

MANEJO DA ORDENHA E PREVENÇÃO DA MASTITE - 
Nº 201900426: Monte Alegre de Sergipe 

16 15 Monte Alegre de Sergipe 

201900427 
FPR 

ASSISTENTE AGROPECUÁRIO EM PECUÁRIA 
LEITEIRA - Nº 201900427: Nossa Senhora da Glória 

396 23 Nossa Senhora da Glória 

201900428 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900428: Pacatuba 
 

40 15 Pacatuba 

201900429 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900429: Pacatuba 
 

40 17 Pacatuba 

201900431 
FPR 

CIPATR - Nº 201900431: Laranjeiras 
 

24 13 Laranjeiras 

201900436 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900436: Capela 

20 12 Capela 

201900437 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900437: Capela 

20 13 Capela 

201900438 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900438: Aquidabã 
 

16 16 Aquidabã 

201900439 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900439: Gararu 
 

16 12 Gararu 

201900440 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900440: Riachão do Dantas 
 

16 14 Riachão do Dantas 

201900441 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900441: Feira Nova 
 

16 15 Feira Nova 

201900442 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900442: Graccho Cardoso 
 

16 15 Graccho Cardoso 

201900443 
FPR 

Operação de Trator Agrícola - Nº 201900443: Nossa 
Senhora da Glória 

40 15 Nossa Senhora da Glória 
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201900444 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900444: Nossa Senhora de 
Lourdes 

16 15 Nossa Senhora de 
Lourdes 

201900445 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900445: Itabi 
 

16 11 Itabi 

201900446 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900446: Neópolis 
 

16 17 Neópolis 

201900447 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900447: Nossa Senhora da 
Glória 

16 9 Nossa Senhora da Glória 

201900448 
FPR 

ASSOCIATIVISMO  - Nº 201900448: Monte Alegre de 
Sergipe 

16 20 Monte Alegre de Sergipe 

201900449 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900449: Indiaroba 
 

40 20 Indiaroba 

201900450 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900450: Indiaroba 
 

40 21 Indiaroba 

201900452 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900452: Nossa Senhora 
das Dores 

40 20 Nossa Senhora das 
Dores 

201900453 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900453: Nossa Senhora 
das Dores 

40 16 Nossa Senhora das 
Dores 

201900454 FPR EMPREENDEDORISMO - Nº 201900454: Ilha das Flores 20 8 Ilha das Flores 

201900455 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900455: Nossa Senhora da Glória 

16 16 Nossa Senhora da Glória 

201900456 
FPR 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900456: Feira Nova 

24 10 Feira Nova 

201900457 
FPR 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900457: Feira Nova 

24 10 Feira Nova 

201900460 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900460: Umbaúba 
 

40 18 Umbaúba 

201900461 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900461: Umbaúba 
 

40 16 Umbaúba 

201900462 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900462: São Cristóvão 
 

40 10 São Cristóvão 

201900463 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900463: São Cristóvão 
 

40 10 São Cristóvão 

201900464 
FPR 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900464: Laranjeiras 

40 20 Laranjeiras 

201900465 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900465: Arauá 

16 14 Arauá 

201900466 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900466: Arauá 

16 8 Arauá 

201900467 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900467: 
Graccho Cardoso 

16 11 Graccho Cardoso 

201900468 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900468: 
Gararu 

16 9 Gararu 

201900469 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900469: 
Riachão do Dantas 

16 18 Riachão do Dantas 

201900470 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900470: 
Aquidabã 

16 15 Aquidabã 

201900471 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900471: 
Nossa Senhora de Lourdes 

16 18 Nossa Senhora de 
Lourdes 

201900472 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900472: Itabi 
 

16 10 Itabi 

201900473 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900473: 
Nossa Senhora da Glória 

16 12 Nossa Senhora da Glória 

201900474 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900474: Rosário do 
Catete 

40 10 Rosário do Catete 

201900475 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900475: Amparo de São 
Francisco 

16 13 Amparo de São 
Francisco 

201900476 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900476: 
Monte Alegre de Sergipe 

16 15 Monte Alegre de Sergipe 

201900477 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900477: Rosário do 
Catete 

40 10 Rosário do Catete 

201900478 
FPR 

MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA - Nº 201900478: Feira 
Nova 

16 15 Feira Nova 

201900479 
FPR 

OLERICULTURA BÁSICA - Nº 201900479: Itaporanga 
d'Ajuda 

24 17 Itaporanga d'Ajuda 
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201900481 
FPR 

CIPA - Nº 201900481: Laranjeiras 
 

24 18 Laranjeiras 

201900490 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900490: Tobias Barreto 
 

40 10 Tobias Barreto 

201900491 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900491: Tobias Barreto 
 

40 10 Tobias Barreto 

201900492 
FPR 

Operação de Trator Agrícola - Nº 201900492: Itaporanga 
d'Ajuda 

40 18 Itaporanga d'Ajuda 

201900493 
FPR 

PALESTRA ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO - Nº 
201900493: Tobias Barreto 

2 22 Tobias Barreto 

201900494 
FPR 

IRRIGAÇÃO - Nº 201900494: Neópolis 
 

24 18 Neópolis 

201900496 
FPR 

MANEJO DE IRRIGAÇÃO - Nº 201900496: Indiaroba 
 

16 16 Indiaroba 

201900497 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900497: Tobias Barreto 
 

40 10 Tobias Barreto 

201900498 
FPR 

INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900498: Tobias Barreto 
 

40 9 Tobias Barreto 

201900499 
FPR 

EMPREENDEDORISMO - Nº 201900499: Monte Alegre de 
Sergipe 

20 10 Monte Alegre de Sergipe 

201900500 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900500: Capela 

20 18 Capela 

201900501 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900501: Aracaju 

20 6 Aracaju 

201900502 
FPR 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900502: Capela 

24 20 Capela 

201900505 
FPR 

Oficina de Embutidos - linguiça e hamburguer - Nº 
201900505: São Cristóvão 

3 16 São Cristóvão 

201900506 
FPR 

OFICINA DE QUEIJOS ARTESANAIS - Nº 201900506: 
São Cristóvão 

3 20 São Cristóvão 

201900507 
FPR 

OFICINA SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS - Nº 201900507: São Cristóvão 

3 11 São Cristóvão 

201900509 
FPR 

OFICINA CASQUEAMENTO EM BOVINOS - Nº 
201900509: São Cristóvão 

3 22 São Cristóvão 

201900510 FPR EMPREENDEDORISMO - Nº 201900510: Neópolis 20 10 Neópolis 

201900512 
FPR 

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS - Nº 
201900512: Pedrinhas 

20 15 Pedrinhas 

201900513 
FPR 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Nº 201900513: Graccho 
Cardoso 

32 12 Graccho Cardoso 

201900514 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900514: Frei Paulo 

16 13 Frei Paulo 

201900515 FPR INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900515: Indiaroba 40 15 Indiaroba 

201900516 FPR INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900516: Indiaroba 40 14 Indiaroba 

201900517 
FPR 

OLERICULTURA BÁSICA - Nº 201900517: Itaporanga 
d'Ajuda 

24 10 Itaporanga d'Ajuda 

201900518 FPR OLERICULTURA BÁSICA - Nº 201900518: Umbaúba 24 14 Umbaúba 

201900519 
FPR 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900519: Aracaju 

24 8 Aracaju 

201900520 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900520: Santana do São 
Francisco 

16 18 Santana do São 
Francisco 

201900521 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900521: Santana do São 
Francisco 

16 18 Santana do São 
Francisco 

201900522 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900522: Boquim 

16 18 Boquim 

201900523 
FPR 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS COM TRITURADORES 
FORRAGEIROS - Nº 201900523: Boquim 

16 15 Boquim 

201900524 FPR INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900524: Indiaroba 40 15 Indiaroba 

201900526 FPR INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900526: Tobias Barreto 40 9 Tobias Barreto 

201900527 FPR INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900527: Tobias Barreto 40 9 Tobias Barreto 

201900529 
FPR 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - Nº 201900529: Aracaju 

24 4 Aracaju 
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201900530 FPR INFORMÁTICA BÁSICA - Nº 201900530: Indiaroba 40 17 Indiaroba 

201900531 
FPR 

Sistema de irrigação - Água de reuso - SERTÃO 
EMPREENDEDOR - Nº 201900531: Nossa Senhora de 
Lourdes 

16 13 Nossa Senhora de 
Lourdes 

201900532 
FPR 

Sistema de irrigação - Água de reuso - SERTÃO 
EMPREENDEDOR - Nº 201900532: Monte Alegre de 
Sergipe 

16 9 Monte Alegre de Sergipe 

201900533 
FPR 

Sistema de irrigação - Água de reuso - SERTÃO 
EMPREENDEDOR - Nº 201900533: Graccho Cardoso 

16 9 Graccho Cardoso 

201900534 
FPR 

Sistema de irrigação - Água de reuso - SERTÃO 
EMPREENDEDOR - Nº 201900534: Aquidabã 

16 13 Aquidabã 

201900535 
FPR 

Sistema de irrigação - Água de reuso - SERTÃO 
EMPREENDEDOR - Nº 201900535: Feira Nova 

16 13 Feira Nova 

201900536 
FPR 

Sistema de irrigação - Água de reuso - SERTÃO 
EMPREENDEDOR - Nº 201900536: Gararu 

16 6 Gararu 

201900537 FPR CARCINICULTURA - Nº 201900537: Indiaroba 24 17 Indiaroba 

201900538 
FPR 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL NA AGROPECUÁRIA - 
Nº 201900538: São Cristóvão 

2 0 São Cristóvão 

  FPR SUB TOTAL 3329 2007   

201800366 
PE 

APRENDIZAGEM RURAL EM CANA-DE-AÇÚCAR - Nº 
201800366: Laranjeiras 

480 22 Laranjeiras 

201900382 PE APRENDIZAGEM RURAL  - Nº 201900382: Cristinápolis 480 22 Cristinápolis 

201900383 
PE 

APRENDIZAGEM RURAL EM FRUTICULTURA - Nº 
201900383: Cristinápolis 

480 12 Cristinápolis 

201900432 
PE 

APRENDIZAGEM RURAL EM CANA-DE-AÇÚCAR - Nº 
201900432: Capela 

480 26 Capela 

201900433 
PE 

APRENDIZAGEM RURAL EM CANA-DE-AÇÚCAR - Nº 
201900433: Capela 

480 31 Capela 

201900434 
PE 

APRENDIZAGEM RURAL EM AVICULTURA - Nº 
201900434: Aracaju 

480 20 Aracaju 

  PE SUB TOTAL 2880 133   

201900406 PS  Corte e Costura Avançado - Nº 201900406: Itaporanga 
d'Ajuda 

80 10 Itaporanga d'Ajuda 

201900407 PS  Corte e Costura Avançado - Nº 201900407: Itaporanga 
d'Ajuda 

80 10 Itaporanga d'Ajuda 

201900451 PS  Corte e Costura Avançado - Nº 201900451: Ilha das Flores 80 10 Ilha das Flores 

201900495 PS  Corte e Costura Avançado - Nº 201900495: Monte Alegre 
de Sergipe 

80 10 Monte Alegre de Sergipe 

201900503 PS  Corte e Costura Avançado - Nº 201900503: Neópolis 
 

80 10 Neópolis 

201900480 PS  SAÚDE DO HOMEM - Nº 201900480: Capela 
 

 -  58 Capela 

201900482 PS  SAÚDE DA MULHER - Nº 201900482: Capela 
 

 -  88 Capela 

201900483 PS  SAÚDE DA MULHER - Nº 201900483: Capela 
 

 -  74 Capela 

201900484 PS  SAÚDE DA MULHER - Nº 201900484: Capela 
 

 -  84 Capela 

201900485 PS  SAÚDE DO HOMEM - Nº 201900485: Capela 
 

 -  71 Capela 

201900486 PS  SAÚDE DO HOMEM - Nº 201900486: Capela 
 

 -  47 Capela 

201900489 PS  SAÚDE DO HOMEM - Nº 201900489: Capela 
 

 -  84 Capela 

201900525 PS  SAÚDE DA MULHER - Nº 201900525: Japaratuba 
 

 -  67 Japaratuba 

201900488 PS SAÚDE DA MULHER - Nº 201900488: Capela - 113 Capela 

201900528 PS  SAÚDE DO HOMEM - Nº 201900528: Japaratuba 
 

  150 Japaratuba 

  PS  SUB TOTAL 400 886   

    TOTAL 6609 3026   

Tabela 1 Ações de Formação Profissional, Aprendizagem Rural e Promoção Social 
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Figura 3 Logo Programa Sertão 
Empreendedor 

 

4.3 Necessidade do mercado por Assistência Técnica Continuada: 
Cientes do amplo número de produtores que 

necessitam de Assistência Técnica continuada, o 

SENAR adequou sua missão e hoje tem atuado de 

forma significatica nessa área, onde no ano de 2019 

atendemos a 233 propriedades. O número de 

propriedades atendidas foi superior ao previsto no 

projeto, que era de 210 propriedades, isso deu-se em 

virtude do descredenciamento de produtores, quando os 

mesmos solicitaram desligamento ou quando não atenderam as recomendações do projeto. 

Trabalhamos com o programa sertão empreendedor em parceria com o SEBRAE, 

onde finalizamos o segundo grupo que recebeu 

assistência técnica e gerencial nos anos de 2018 e 2019, 

atendendo com isso, sete municípios na região do médio 

sertão, nos municípios de Itabi, Monte Alegre, Aquidabã, 

Gracho Cardoso, Feira Nova, Gararu e Nossa Senhora de 

Lourdes. Também  atendemos no programa ATeG 

(Assistência Técnica e Gerencial) a três municípios: 

Nossa Senhora da Glória, Neópolis e Riachão do Dantas, 

utilizando recursos próprios.   

A metodologia de Assistência Técnica e Gerencial 

do Senar possui uma padronização a nível nacional, 

onde os produtores recebem acompanhamento mês a mês, de um profissional que realiza 

uma visita de 4 (quatro) horas, onde são realizadas uma série de atividades com foco no 

desenvolvimento de técnicas no sistema produtivo e no gerenciamento das propriedades 

rurais. As informações das visitas e atividades realizadas, são lançadas no caderno do 

produtor e na plataforma nacional online SISATEG. De forma complementar, a cada visita o 

produtor também recebe uma folha (relatório de visita) com as informações e apontamentos 

a exemplo de verificação das recomendações e oservações. Os produtores assistidos nesse 

programa, tem como intuito, desenvolverem ainda mais suas atividades, recebendo assim 

uma série de capacitações com temas diversos.  

 

Figura 3 Logo Programa ATeG 
(recursos próprios) 
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4.4 Desenvolvimento de tecnologias para o convívio com a seca:  
 

As situações emergenciais em 

virtude da seca do nosso estado, 

propiciaram uma oportunidade do 

SENAR realizar capacitações para 

implantação de tecnologias de 

convivência com a seca. Foram 

implantadas no ano de 2019, 06 (seis) 

unidades demonstrativas de reuso de 

águas cinzas e de água de lavagem da 

sala de ordenha. Essas unidades, 

tinham como objetivo o 

reaproveitamento de toda a água 

descartada nas propriedades rurais na lavagem da sala de ordenha e na residência (água 

cinza), para reutiliza-la na irrigação da cultura da palma. Também foram instaladas 09 (nove) 

unidades de palma adensada, nos municípios atendidos pelo programa de Assistência 

Técnica. Essas unidades, tinham como objetivo capacitar os produtores quanto à 

implantação da forma correta do palmal, dentro da metodolgia de adensamento que tem-se 

mostrado como a forma mais eficiente para o plantio dessa cultura tão importante para a 

região semi-árida. Durante a implantação destas unidades, foram realizadas capacitações, 

sendo seis para sistema de reuso e 10 para palma, onde juntas tinham como objetivo 

atender os 233 produtores assistidos. Nesas atividades, com foco em atividades práticas, 

ocorreu a demonstração da viabilidade econômica e produtiva do investimento. Também foi 

realizada uma capacitação de novos instrutores para tornarem-se multiplicadores das 

técnicas de irrigação e sistema de reuso. Para a implantação dessas UDs, o senar aportou 

R$9.602,57 na compra de insumos para subisidiar a implementeção do recurso e forneceu 

equipe técnica para elaboração de projetos e consultorias, em contrapartida, os produtores 

fizeram todo o aporte adicional de recursos necessários. Ao total foram capacitados seis 

intrutores em sistema de reuso. 63 produtores participaram do curso de 16h, para a 

montagem dos sistemas de reuso em propriedades assistidas pelo Senar e  118 produtores 

receberam a formação em Palma forrageira. 

 

Figura 5 Placa de identificação da unidade demonstrativa de 

reserva hídrica 
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47

65

72

Indiaroba (2019.1; 1018.1)

Carira (2019.1; 1018.1; 2017.1)

Tobias Barreto (2019.1; 2018.1; 2019.2)

Figura 7 Número de alunos e polos e turmas atendidos 
pelo curso técnico em agronegócio, no período acumulado 

entre o trimestre 1 ao trimestre 3 do ano de 2019 

4.5 Educação Formal:  
 

O Curso Técnico em Agronegócio é oferecido na 

modalidade de ensino à distância (EAD). Nesse programa 

80% do curso ocorre na plataforma virtual (a distância) e 20% 

de forma presencial onde os alunos têm contato com tutor 

presencial e são realizadas visitas técnicas de forma a complementar o conteúdo do 

ambiente EAD. A duração desse curso é 

de dois anos, divididos em quatro 

semestres letivos (módulos) e carga 

horária presencial total de 1.230h.  

Para o ano de 2019 o Senar 

Sergipe  atuou com três polos. Tendo no 

município de Indiaroba (duas turmas), 

em Carira (três turmas) e em Tobias 

Barreto (três turmas), totalizando assim, 

oito turmas atendendo a 184 (cento e 

oitenta e quatro) alunos do curso Técnico 

em Agronegócio. Ressaltamos que este 

curso é certificado pelo MEC e pelo 

CREA. A figura acima apresenta a distribuição de alunos por turmas e polos. No ano de 

2018, realizou processo seletivo para os três polos situados nos municípios de Tobias 

Barreto, Indiaroba e Carira onde ingressaram no curso 89 (oitenta e nove) alunos. Também 

ocorreu no ano de 2019 a formatura do curso técnico em agronegócio da turma de 27 alunos 

que ingressaram no curso no ano de 2017. Esses alunos que terão a conclusão do curso 

após dois (02) anos de estudos e com bagagem de 1.230 horas, estes jovens estando aptos 

a encarar o mercado ou voltar as atenções as próprias propriedades com novo olhar. Ao total 

contabilizando os novos alunos com os já atendidos pelo programa, atendemos a 184 alunos 

nos três polos. Devemos ressaltar que os egressos desse curso têm diploma reconhecido 

pelo MEC e ainda a possibilidade de se vincularem ao Conselho de classe. 

Figura 6 Logo do programa de 
formação técnica 
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Figura 8 Dados CTA (Semestre, polo, turma, quantidade de alunos e carga horária 

 

 

Semestre letivo Polo Turma Quantidade de Alunos Carga horária presencial

2019.1 Indiaroba 2019.1 30 64

2019.1 Carira 2019.1 30 62

2019.1 Tobias Barreto 2019.1 30 62

2019.1 Tobias Barreto 2018.1 25 50

2019.1 Carira 2018.1 20 48

2019.1 Indiaroba 2018.1 17 62

2019.1 Tobias Barreto 2017.2 17 64

2019.1 Carira 2017.2 15 66

184 478

Semestre letivo Polo Turma Quantidade de Alunos Carga horária presencial

2019.2 Indiaroba 2019.1 22 70

2019.2 Carira 2019.1 26 70

2019.1 17 70

2019.1/DP 5 47

2018.1 25 68

2018.1/DP 2 16

2018.1 20 68

2018.1/DP 2 36

2019.2 Indiaroba 2018.1 17 68

136 513

991Total

1º Semestre

Sub total

2º Semestre

2019.2 Tobias Barreto

Sub total

2019.2 Tobias Barreto

2019.2 Carira
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4.6 Ações de fortalecimento as principais cadeias produtivas e do agronegócio: 
O Circuito Agropecuário é mais um 

evento de grande relevância para o 

fortalecimento do setor, projeção do SENAR 

no estado e também responsável por 

aproximar membros das principais cadeias. 

Nesse período duas etapas ocorreram três 

edições, sendo duas no município de Feira 

Nova com foco na pecuária leiteira e uma 

etapa no município de Aracaju tendo como 

tema os jovens empreendedores. Juntas essas 

ações impactaram 421 PESSOAS e puderam 

ser direcionadas a importantes nichos de 

mercado para o setor agropecuário tendo 

destaque para a pecuária leiteira que tem sido 

fortalecida e estruturada com o programa de 

Assistência técnica e gerencial. 
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ETAPA LEITE 1

ETAPA LEITE 2

ETAPA JOVENS EMPREENDEDORES

Figura 4 Folder de divulgação da Etapa leite do 
circuito agropecuário realizada no município de 
Feira Nova 

Figura 5 Público por ação do Circuito Agropecuário 
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4.7 Ações de fomento a saúde no meio rural 
A ação de Senar Saúde tem como objetivo 

geral criar oportunidades de educação, informação, 

prevenção e diagnóstico de doenças, possibilitando 

o cuidado da saúde integral do homem e da mulher 

rural, contribuindo assim para aumentar sua 

autoestima e melhorar a qualidade de vida, 

promover palestras sobre Higiene Pessoal, Planejamento Familiar, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Câncer de Próstata e do Colo do Útero, Câncer de Pênis, Disfunção Erétil, 

HIV/AIDS, hepatites virais e sífilis, entre outros de acordo com a realidade local e ainda 

realizar exames físicos e/ou laboratoriais com foco na saúde do homem e da mulher. 

O público alvo desta ação são produtores e trabalhadores rurais, homens com idade 

de 40 a 85 anos, mulheres com idade 

acima de 18 anos. 

A ação foi realizada nos municípios 

de Capela com quatro edições e no 

município de Japaratuba em uma edição. 

É possível observar nas tabelas 

aabaixo dados que demonstram as 

atividades realizadas durante as ações do 

programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Unidade móvel do SENAR durante a 
realização da ação 

Figura 8 Público por sexo Senar Saúde Japaratuba Figura 8 Público por sexo Senar Saúde 

Capela 

Figura 6 Logo do programa 
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4.8 Ações de promoção da cultura e do bem-estar no meio rural 
O Cine Senar, é um programa que tem por 

objetivo oportunizar produtores rurais e suas famílias 

que nunca foram ao cinema. Em nossa ação que 

ocorreu dentro da exposição agropecuária no 

município de Poço Redondo assistimos a mais de 

128 pessoas de diferentes idades. Para muitos, esse 

foi o 

primeiro contato/oportunidade de assistir a um 

filme em uma tela com proporções de cinema 

com direito a sistema de som, pipoca e 

refrigerante. O filme exibido foi ‘O Bom 

Dinossauro’.  

 

66%

2%

7%

12%

13%

Adulto Crianças 0|2 Crianças 3|5 Crianças 6|10 Crianças 11|15

Figura 15 Logo do programa Cine Senar 

Figura 17 Público por idade na ação do cine Senar 

Figura 16 Ação Cine Senar em Santa Rosa do 
Ermírio povoado do no município de Poço 
Redondo 
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4.9 Aprendizagem rural 

 

 
Figura 9 Alunos por turmas de aprendizagem rural em 2019 

 

Órgãos como o Órgãos como o Ministério da Economia, através da Secretaria 

do Trabalho (antigo Ministério do Trabalho) exigem das empresas a contratação de 

Aprendizes, para cursarem o programa de aprendizagem. No ano de 2019 realizamos 

seis turmas de aprendizagem sendo: 

 Uma turma para as granjas do setor avícola situadas no município de São 

Cristóvão. Por conveniência, concentrou-se a realização dos módulos teóricos na 

sede do Senar (no município de Aracaju) e posteriormente os alunos realizaram a 

prática profissional nas respectivas propriedades contratantes. 

 Duas turmas no município de Capela para diferentes proriedades do setor 

sulcroalcoleiro. O módulo téorico ocorreu nos turnos da manhã (turma 1) e tarde 

(turma 2) em uma escola municipal cedida pela prefeitura. 

 Duas turmas para atendimento de grupo empresarial no setor de 

fruticultura e pecuária no município de Rio Real, na Bahia e, não obstante a 

localização geográfica, o grupo empresarial Maratá tem a maior parte da 

contribuição destinada ao Senar, no Estado de Sergipe, sendo o segundo maior 

arrecadador neste estado. O módulo téorico ocorreu nos turmos da manhã (Maratá 

Fruticultura) e tarde (Maratá Agropecuária) em estrutura disponibilizada pela 

empresa. As duas turmas foram capacitadas e executaram as práticas profissionais 

22

22

12

26

31

20

0 5 10 15 20 25 30 35

LARANJEIRAS- CANA DE AÇÚCAR

CRISTINAPOILS - FRUTICULTURA

CRISTINAPOILS - FRUTICULTURA

CAPELA - CANA DE AÇÚCAR

CAPELA - CANA DE AÇÚCAR

ARACAJU - AVICULTURA



 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019                                                                                            SENAR/SE 

34  

em fruticultura. 

 Uma turma no município de Laranjeiras em atendimento as demandas do 

setor sulcroalcoleiro de propriedades vinculadas a Associação dos Palntadores de 

Cana de Sergipe – Asplana. Os módulos teóricos ocorreram em sala de aula 

disponibilzada pela prefeitura em escola municipal. 

Essas seis turmas juntas atendem a 133 jovens que receberam uma carga 

horária total de 2.880 horas conforme demonstrado na tabela abaixo. 

N. do Evento Título Evento Participantes Horas 

201800366 LARANJEIRAS- CANA DE AÇÚCAR 22 480 

201900382 RIO REAL* - FRUTICULTURA 22 480 

201900383 RIO REAL* - FRUTICULTURA 12 480 

201900432 CAPELA - CANA DE AÇÚCAR 26 480 

201900433 CAPELA - CANA DE AÇÚCAR 31 480 

201900434 ARACAJU - AVICULTURA 20 480 

  Total 133 2880 

                Figura 10 Turmas aprendizagem rural em 2019 

* - Turmas realizadas em parceria com o Senar Bahia num município que faz divisa 
com Sergipe no município de Cristinápolis. Nessas turmas o Senar-AR/SE arca 
com as despesas de instrutoria, enquanto que o Senar-AR/Ba com as despesas de 
materiais da turma da manhã. 

 
 

4.10 Divulgação e marketing da instituição e de suas ações 

 

A Assessoria de 

Comunicação Social do 

SENAR- SE realiza 

atividades que buscam 

divulgar e fortalecer a 

marca da instituição, que 

possui um cronograma de 

treinamentos e ações que 

precisam chegar ao 

público-alvo, que é o 

produtor rural. Para realizar esta divulgação, utilizamos algumas ferramentas:  

 Portal Institucional: o portal do Senar/SE www.senarsergipe.org.br 

(figura acima) é um importante veículo de divulgação e comunicação. O 

usuário encontra informações relativas aos serviços e ações da 

Figura 20 Portal Senar Sergipe 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019                                                                                            SENAR/SE 

35  

instituição. O portal também divulga notícias sobre chamadas, eventos 

e cursos que são realizados ao longo do ano. 

 Redes Sociais:  com o objetivo de promover a aproximação da 

instituição com o público rural, o Senar possui instagram com 3.020 

seguidores e o facebook com 1.937 seguidores. Nas páginas, é 

possível acompanhar coberturas dos eventos, acessar as notícias 

publicadas no site e outras informações ligadas ao agronegócio 

sergipano; outros canais. A figura abaixo demonstra o avanço no 

número de seguidores nas páginas de facebook e instagram em 

comparação ao ano de 2018. 

 

              Figura 2111 evolução do número de seguidores nas principais redes sociais 

 

 O Senar também possui um canal no youtube ‘Sistema Faese Senar’ 

para divulgar vídeos da instituição e entrevistas. O SoundCloud é outra 

ferramenta utilizada para arquivar as entrevistas de rádios concedidas 

pela instituição. São duas ferramentas que contribuem para divulgar a 

instituição e servem como arquivos das ações que são realizadas. 
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4.11 Supervisão 

As ações da supervisão pedagógica foram voltadas para o acompanhamento 

dos programas desenvolvidos por esta regional com o intuito de garantir a realização 

dos eventos dentro da metodologia, padrão e normas propostas pelo Senar. Esse 

acompanhamento ocorre das mais diversas formas, sendo através de visita aos 

eventos realizados, monitoramento das inserções de informações nos sistema de 

controle, ligações telefônicas para os prestadores de serviço, participantes ou 

mobilizadores e contato através de aplicativo de mensagens. No ano de 2019 parte 

dos treinamentos realizados receberam visita in loco. Durante o primeiro trimestre 

foram aplicados 233 questionários de supervisão aplicados a alunos, tutores, 

instrutores e produtores conforme descrito na tabela 3 abaixo. 

Programa  
Nº de Questionários 

Aplicados/Instrutores  
Nº de Questionários 

Aplicados/Participantes  

FPR TEC - ATeG e 
Sertão Empreendedor 

8 24 

Aprendizagem Rural 7 21 

FPR 2 6 

FPR TEC - ATeG e 
Sertão Empreendedor 

6 18 

Jovem Aprendiz Rural 11 33 

FPR 3 9 

FPR TEC - ATeG e 
Sertão Empreendedor 

3 6 

Jovem Aprendiz Rural 10 27 

FPR 5 15 

FPR TEC - ATeG e 
Sertão Empreendedor 

0 0 

Jovem Aprendiz Rural 7 2 

FPR 6 4 

Total 68 165 
               Figura 22 Quantitativo de questionários aplicados através de visitas in loco em eventos. 
 

 A supervisão pedagógica procurou estabelecer uma rotina de visitas aos 

principais eventos realizados no período descrito onde ocorre a aplicação de fichas 

de avaliação aos participantes de forma amostral, bem como a aplicação aos 

instrutores e tutores. Com objetivo de gerar dados estatísticos, os questionários 

respondidos foram colocados em planilhas onde foram gerados os seguintes 

gráficos:  
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DIVULGAÇÃO DO TREINAMENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 23 Dados de divulgação dos treinamentos de FPR levantados nas supervisões 

 

 

As sequências de gráficos abaixo demonstram dados levantados em campo 

através de aplicação de questionários. Dada a diferença entre a natureza dos 

eventos, foi utilizado um modelo de questionário para eventos modulares a exemplo 

da aprendizagem rural e Senar Jovem e outro modelo para treinamentos rápidos, a 

exemplo dos FPRs tradicionais. 

Para eventos modulares: 

 

 
Figura 24 Dados de avaliação dos treinamentos em turmas de aprendizagem rural e Senar jovem. 
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Figura 25 Avaliação de alguns aspectos relacionados ao treinamento em turmas de aprendizagem rural 
e Senar jovem. 
 
 

Para eventos curtos: 

 

 
Figura 26 Dados de avaliação dos treinamentos em turmas de FPR, FPR-Tec e PS 
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Figura 27 Avaliação de alguns aspectos relacionados ao treinamento em turmas de FPR, FPR-Tec e PS 
 
 
 

 
4.12 Arrecadação 

 

Durante exercício de 2019 foram realizadas diversas ações estratégicas 

objetivando auxiliar os produtores rurais, pessoas físicas, jurídicas e as pessoas 

envolvidas com o processo produtivo e de aquisição da produção rural, de 

conhecimentos sobre os aspectos relativos à legislação rural e suas alterações, e, 

por conseguinte, maximar a receita do SENAR. 

Dentre essas ações, destacam-se as relacionadas abaixo:  

- Reunião com o Conselho Regional de Contabilidade, visando estreitar a 

parceria já existente e prorrogar o prazo de vigência do convênio que tem como 

objetivo orientar aos participantes sobre a legislação previdenciária rural, eSocial, 

EFD-Reinf e temas de interesses da área contábil rural, bem como a participação 

recíproca, nos eventos ofertados por ambos, direcionados aos profissionais da 

contabilidade. 

- Realização de 74 (setenta e quatro) visitas técnicas e reuniões de 

orientações sobre recolhimento das contribuições relativas à comercialização da 

produção rural, folha de pagamento da atividade rural e as alterações na legislação 

previdenciária e tributária rural abaixo especificadas. 
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Meses 

Visitas técnicas e reuniões de 

orientações 

Janeiro   

Fevereiro 8 

Março 10 

Abril 19 

Maio 5 

Junho 9 

Julho 8 

Agosto 5 

Setembro 2 

Outubro 8 

Total 74 

 

 - Encaminhamento de 164 (cento e sessenta e quatro) correspondências 

destinadas aos profissionais contábeis, contribuintes e recolhedores do SENAR 

sobre a missão do SENAR, legislação rural e suas alterações, bem como material 

sobre a legislação previdenciária na área rural e a contribuição destinada ao 

SENAR, a seguir detalhadas mensalmente: 

 

Meses 

Quantidade de correspondências enviadas em 

2019 

Janeiro 20 

Fevereiro 3 

Março 20 

Abril 6 

Maio 20 

Junho 11 

Julho 33 

Agosto 20 

Setrembro 20 

Outubro 10 

Novembro 1 

Total 164 

 

 - Entrevista na Rádio Xodó FM, em Estância – SE, dia 13/05/2020, a qual 

tem ampla cobertura neste Estado, cuja temática abordada fora sobre os tributos 

relacionados à comercialização da produção Rural, dentre eles o destinado ao 

SENAR, bem como sobre Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física 

(CAEPF) e a missão do SENAR; 
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- Realização de 61 (sessenta e uma) ligações telefônicas direcionadas ao 

público-alvo do SENAR, objetivando esclarecimentos, parcerias, orientações, 

informações sobre os tributos relacionados à comercialização da produção rural, 

especialmente os destinados ao SENAR; 

 

Meses Ligações telefônicas 

Janeiro 9 

Fevereiro 10 

Março 4 

Abril 6 

Maio 5 

Junho 5 

Julho 2 

Agosto 6 

Setembro 6 

Outubro 8 

Total 61 

 

- Gravação de áudio orientando sobre contribuições compulsórias destinadas 

ao SENAR, para passar nas aberturas das ações e atividades desta instituição.  

- Ação conjunta do responsável dessa área com a Superintendência desta 

instituição para prorrogar o prazo de vigência ao Convênio firmado com o CRCSE – 

Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe - o qual tem como objetivo orientar 

aos participantes sobre a legislação previdenciária rural, eSocial, EFD-Reinf e temas 

de interesses da área contábil rural, bem como a participação recíproca, nos eventos 

ofertados por ambos, direcionados aos profissionais da contabilidade, produtores 

rurais e envolvidos como o segmento rural. Fora feito Aditivo prorrogando o prazo de 

vigência, por mais um ano;  

- Parceria com o CRCSE, no âmbito do Convênio acima referido, na 

realização de cinco cursos, por essa Autarquia, sobre eSocial, Reinf e DCTF web, 

nos municípios e datas abaixo: 

Municípios Quantidade Data Nº  de 

participantes 

Lagarto 01 06/05/2019 19 

Estância 01 07/05/2019 35 
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Tobias 

Barreto 

01 08/05/2019 30 

Itabaiana 01 09/05/2019 50 

Aracaju 01 10/05/2019 50 

 
 
             Figura 28 Relação de cursos ministrados 

 

Público: Contadores, representantes de empresas optantes do simples, 

Associações, Cooperativas e Produtores rurais.  

Carga horária: 08h por evento 

Nesses eventos foram abordados, também, sobre os aspectos relativos ao 

Programa Cidadania Rural, especialmente tributos relativos à comercialização da 

produção rural, contribuição sobre folha de pagamento e a importância do SENAR 

para o segmento rural. 

- Participação em um evento realizado  pela FETASE – Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe, dia 22/05/2020, no Centro de 

Treinamento Sindical, no Conjunto Rosa Elze, São Cristóvão – SE, com nosso 

responsável pela área de arrecadação explanando sobre o Programa Cidadania 

Rural – direitos e deveres, especialmente Tributos relativos à comercialização da 

produção rural, folha de pagamento, direito previdenciário e a importância desses 

tributos para as pessoas do mundo rural.  

- Participação em reunião realizada por esta instituição, através da 

Coordenação de FPR, com os representantes de contribuintes/recolhedores 

instalados no Platô de Neópolis, em Neópolis – SE, na Associação dos 

Concessionários do Distrito de Irrigação do Platô de Neópolis, para tratar de 

assuntos relacionados à Aprendizagem Rural, com o responsável pela área de 

Arrecadação explanando sobre as contribuições compulsórias destinadas a 

seguridade social e ao SENAR; 

- Mobilização de contribuintes/recolhedores e profissionais contábeis, através 

de telefonemas e e-mails, para participarem dos eventos realizados pelo CRCSE em 

parceria com esta instituição. 
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- Ação conjunta do responsável dessa área de Arrecadação com a Gerência 

Técnica desta instituição no sentido de verificar se os produtores rurais 

demandantes das ações desta instituição estão cumprindo com os encargos 

relativos à comercialização da produção rural, especialmente a contribuição 

destinada ao SENAR, e, por conseguinte orientá-los sobre os tributos relativos à 

comercialização da produção rural e sua importância para o segmento rural. 

- Participação de dois eventos sobre a temática: Planejando ações para o 

desenvolvimento rural sustentável e solidário (Oficina), realizados pela FETASE – 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Convênio 

SENAR-BR e CONTAG). Um no dia 02/07/2019, em Moita Bonita-SE, e outro no dia 

16/07/2019, no Conjunto Eduardo Gomes – Rosa Elze – São Cristóvão – SE, com o 

responsável pela área de arrecadação, Raildo Meneses, explanando, nos dois 

eventos, sobre o Programa Cidadania Rural – direitos e deveres, especialmente 

Tributos relativos à comercialização da produção rural, direito previdenciário, as 

ações do SENAR e a importância desses tributos para as pessoas do mundo rural. 

 - Participação de um evento realizado pela Gerência Técnica deste SENAR 

para os alunos do curso de Engenharia Agronômica, da Universidade Federal de 

Sergipe, dia 30/07/2019, no Auditório da FAESE,  no qual fora explanado sobre o 

SENAR e sua atuação, bem como a participação deste setor de arrecadação,  com o 

responsável pela área de arrecadação abordando sobre “Os Tributos relativos à 

comercialização da produção rural (FUNRURAL e SENAR)”. 

- Participação de dois eventos realizados pela Gerência Técnica deste 

SENAR, através da Coordenação da Promoção Social, direcionados ao público-alvo 

desta instituição, nos Povoados Miranda e Pedras, no Município de Capela – SE, no 

período de 17 a 20/09/2019, com nosso responsável pela área de arrecadação, 

Raildo Meneses,  explanando, nos dias 18 e 20, sobre os tributos relativos a 

comercialização da produção rural,  SENAR e sua atuação. 

- Ação conjunta do responsável dessa área de Arrecadação com a Gerência 

Técnica desta instituição no sentido de verificar se os produtores rurais 

demandantes das ações desta instituição estão cumprindo com os encargos 

relativos à comercialização da produção rural e sobre a folha de pagamento, 

especialmente a contribuição destinada ao SENAR, e, por conseguinte orientá-los 
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sobre os tributos relativos à comercialização da produção rural e sua importância 

para o segmento rural. 

- Três visitas técnicas e reuniões de orientações sobre recolhimento das 

contribuições relativas à comercialização da produção rural, folha de pagamento da 

atividade rural e as alterações na legislação previdenciária rural, bem como sobre o 

SENAR; 

Realização de 07 (sete) ligações telefônicas direcionadas ao público-alvo do 

SENAR, objetivando esclarecimentos, orientações, informações sobre os tributos 

relacionados à comercialização da produção rural, especialmente os destinados ao 

SENAR 

- Encaminhamento de dezoito correspondências destinadas aos contribuintes 

e recolhedores do SENAR, abordando sobre a missão do SENAR, legislação rural e 

suas alterações, bem como envio de material sobre a legislação previdenciária na 

área rural e as contribuições destinadas ao SENAR; 

- Participação em um evento realizado pela Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Estado da 

Fazenda – SEFAZ-SE, com 29 (vinte e nove) pessoas, dia 29/10/2019, em Itabaiana 

– SE, direcionado aos produtores rurais e profissionais contábeis, objetivando 

esclarecer dúvidas sobre a redução da alíquota do milho. Nesse evento, o nosso 

responsável pela área de arrecadação, explanou sobre os Tributos relativos à 

comercialização da produção rural e a opção sobre a folha de pagamento, direito 

previdenciário e a importância desses tributos para as pessoas do mundo rural.  

- Participação do Circuito Agropecuário – Etapa Leite, dia 31/10/2020, 

realizado por este SENAR, com a presença de produtores rurais de vários 

municípios sergipanos, no município de Feira Nova – SE. Nesse evento o 

responsável pela área de Arrecadação explanou sobre “Os Tributos relativos à 

comercialização da produção rural (FUNRURAL e SENAR)” e opção sobre a folha, 

direito previdenciário e a importância desses tributos em corroborar com o 

desenvolvimento do segmento rural. 

- Por fim, vale ressaltar que a arrecadação bruta desta instituição no ano de 

2019, relativa a contribuição compulsória sobre a comercialização da produção rural 
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e sobre a folha de pagamento, teve um aumento significativo na ordem de 23,06% 

(vinte e três virgula zero seis por cento) comparando com o exercício de 2018.    

 

4.12 Em relação às fragilidades identificadas 

 
Muitos foram os avanços em relação as fragilidades apontadas no ano 

anterior. Dentre eles podemos citar os avanços nos processo de comunicação; 

nivelamento de informações; padronização de atividades; avaliação dos alunos e 

produtores egressos dos cursos e avanço na arrecadação. Ainda no tocante as 

ferramentas de avaliação de egressos, foram utilizadas diferentes metodologias a 

exemplo de ligações telefônicas para a pesquisa dos jovens do curso técnico em 

agronegócio, uso de formulários do google, através de redes sociais, aplicativos de 

mensagem e gravações de matérias de campo. 

Mesmo com os notórios avanços observados, muitos deles frutos dos 

resultados do programa de nivelamento, existe a necessidade de um esforço 

contínuo para garantir a excelência na prestação e execução dos serviços com 

atenção para os resultados finalísticos das ações.  

Ainda assim podemos pontuar como fragilidades a necessidade do contínuo 

aumento na arrecadação e na formação de parcerias que possibilitem um maior 

alcance nas ações da intituição. 

Em 2019 o Controle Interno juntamente com a Assessoria Jurídica e a 

Superintendência dessa regional, verificaram a falta de alguns normativos internos 

na regional, procedendo assim com a elaboração dos mesmos. Foram criadas 12 

Instruções de serviços: Aquisições e Contratações (RLC), Diárias, Celulares, 

Inventário, Horário de Trabalho, Banco de Horas, Termo de Cooperação, Controle 

de Estoque, Ouvidoria, Veículos, Meritocracia e Missão Técnica. No ano de 2019 

atualizamos o Regimento Interno da Regional, foram criados os regimentos de 

Conselho Fiscal, Conselho Administrativo / Superintendência. 
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5- Análise dos indicadores de resultado 
 

 
Figura 29 Gráfico Indicadores  Previsto x realizado 
 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 
 

 
Previsto Realizado 

Ações de FPR/PS/PE 145 158 

Carga horária em  eventos 6303 6609 

Alunos matriculados no Curso Técnico 184 184 

Produtores assistidos ATeG 200 233 

Carga horária de visitas de campo (x100) 9600 8188 

                                      Figura 30 Indicadores Previsto x Realizado 
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6- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no 
alcance dos resultados obtidos. 

 
Para execução do Plano Anual de Trabalho-PAT identifica-se como 

macroprocessos: 

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

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

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

 Buscamos a celebração de Termos de Cooperação e/ou contratos: Toda a 

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

cooperação e/ou contratos com os diversos parceiros e demandantes das ações. 

 Agendamento de cursos: Processo que em sua ramificação garante a 

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

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

disponibilidade dos recursos humanos e instrucionais para realização do curso. 

 Acompanhamento pedagógico: Realizado desde o momento do agendamento 

dos cursos até a entrega da documentação, passando pelas supervisões visando 

aferir a qualidade nos treinamentos executados. 

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

recursos necessários à realização das ações, desde educadores através do 

credenciamento, equipe técnica, materiais instrucionais e de consumo. 

 Divulgação institucional: processo que envolve a melhoria na comunicação de 

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

os agentes do SENAR e para a comunidade em geral. 

 Acompanhamento técnico: indispensável na realização das ações de 

assistência técnica, aferindo a qualidade do serviço executado. 

 Supervisão dos serviços e processos, fundamental para garantir a realização 

dos eventos contratados de acordo com as normas e qualidade preconizada pela 

instituição e demais órgãos. 
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7- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais 
programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 
de 2019. 

 
 

 

Resultados 
Orçamentário Físico 

Unidade de 

medida 

Previsto Realizado Previsto Realizado  

Formação 

Profissional Rural* 
R$1.257.532,00 R$1.498.331,22 137 143 Eventos 

Promoção 

Social** 
R$73.100,00 R$111.506,48 8 15 Eventos 

ATEG*** R$796.680,00 R$885.258,93 200 233 Produtores  

Formação Técnica R$309.656,00 R$106.448,50 184 184 Alunos 

        Figura 31 Orçamentário e Físico X Previsto e realizado 
* FPR + PE ** Saúde no Campo e cursos; *** Sertão empreendedor grupo 2 e ATeG recursos Próprios. 

 

8- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o 
término da vigência do Plano Estratégico. 

 

Para o exercício de 2020, de forma abrangente temos como principais desafios 

manter a qualidade dos serviços prestados, fortalecendo o relacionamento com 

parceiros e mobilizadores, de modo que estes possam colaborar de forma mais efetiva 

para a boa realização das nossas ações e assegurar as condições necessárias para 

a realização dos serviços. E ainda a busca de novas parcerias e contratos que 

permitam o aporte de recursos financeiros de outras fontes de modo a suprir o déficit 

de recursos disponíveis para a realização de atividades da regional. 

O processo da mobilização deve ser melhorado com a adoção do Manual do 

Mobilizador e realizado observando o número mínimo de participantes, a escolha de 

um bom local para as aulas teóricas e as atividades práticas, com boa logística para 

todos os participantes e sobretudo de modo a atender de forma eficiente a real 

demanda da região e do público atendido. 

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

princípio geram uma pequena dificuldade, até tornar-se uma atividade comum. 

Citemos o exemplo a contratação de novos colaboradores e os avanços dos sistemas 

Senar Nas Nuvens - SNN e Sistema de Gerenciamento de Custos SGO oriundos do 

programa de nivelamento do qual a regional faz parte. 
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9- Conclusão: 

 
9.1 Avaliação dos resultados 

 
Podemos observar as ações de FPR e Assistência Técnica obtiveram resultados 

satisfatórios, podemos observar no PS o aumento de eventos em reação ao 

planejado tendo em vista que o público reduzido nas primeiras ações foi realizado 

mais um eventos. Para ações de FPR além do número ser, aproximadamente, 14% 

superior ao planejado, motivado por demandas de prdutores e empresas parceiras. 

Um fator relevante são as ações dos programas de aprendizagem rural são divididos 

em módulos e possuem carga horária de 480 horas e posteriormente os alunos 

participam de mais 480 de prática profissional onde são acompanhados pelas 

empresas contratantes e supervisionados pelo Senar. 

 

10- Ações para melhoria de desempenho 
 
 

A gerência técnica tem como missão desenvolver ações de Formação 

Profissional Rural, atividades de Promoção Social, Formação Técnica, Assistência 

Técnica e demais atividades voltadas às pessoas do meio rural, contribuindo com sua 

profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno 

exercício da cidadania. Tendo como objetivos: Organizar, administrar e executar no 

estado de Sergipe a Formação Profissional Rural e a Promoção Social do trabalhador 

rural; Assistir as entidades empregadoras na programação e elaboração de 

programas de treinamento no próprio emprego; Estabelecer e difundir metodologias 

de Formação Profissional Rural; Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos 

programas e projetos de Formação Profissional Rural e Promoção Social; Assessorar 

o governo federal em assuntos de Formação Profissional Rural e Promoção Social; 

Assistir o pequeno produtor rural, ensinando novos métodos para a execução de seu 

trabalho; Estimular a permanência do homem no campo, despertando o seu interesse 

e incentivando-o a produzir mais, trabalhando melhor. 

Outras ações que têm importante papel no desenvolvimento nas ações do 

Senar são a supervisão das ações realizadas que são feitas com caráter pedagógico 
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para aferir a qualidade dos treinamentos e representam grande melhoria nas 

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

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

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

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

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

utilizada. Bem como as reuniões e encontros de alinhamento pedagógico visando a 

melhoria continua dos processos educacionais e troca de experiências entre 

educadores. Por fim as atividades internas do setor, nos permitem a busca continua 

na melhoria dos procedimentos adotados, comunicação, controle, bem como 

elaboração de manuais para padronização de ações. 

 

 

10.1 Informações sobre a gestão 

Para cada diretriz relacionada com desafios organizacionais e institucionais: 

 
 

10.1.1 Objetivos alcançados na gestão 
 
 

Descrição geral 

Amadurecimento da instituição em relação à elaboração, execução e gestão de 

projetos. 

Reorganização dos setores técnicos centralizados através da gerência técnica. 

Responsável Dênio Augusto Leite Santos – Superintendente 

CPF.: 664.134.865-20 
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11- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e 
balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos 
no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018. 

 

O ano de 2019 teve como marco a evolução na elaboração, execução e gestão 

de projetos, termos de cooperação e contratos. Foram mantidos os projetos já 

existentes a exemplo do programa Sertão Empreendedor onde encerramos no mês 

de dezembro o segundo grupo que recebeu assistência e também atendemos mais 

três grupos de produtos nos muncípio se Nossa Senhora da Glória, Riachão do 

Dantas e Neópolis. Também deu-se início a mobilização de prdutores e técnicos 

para atender as metas do projeto Agronordeste que será realizado no ano de 2020 

onde o Senar atenderá 558 propriedades. Conforme descrito da imagem abaixo. 

 

 

Figura 32 Evolução das metas de propriedades assistidas pela ATeG 

 

 

Foram implantadas no ano de 2018 sete unidades demonstrativas de reuso de 

água para fins de irrigação onde os participantes são integrados por meio de 

capacitações mensais com o objetivo de adquirirem conhecimento e, ao final do 

período de 2 anos os mesmos possam ser independentes, com garantia de 
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sustentabilidade do negócio. No ano de 2019 demos prosseguimento a implantação 

das unidades demosntrativas onde implantamos mais 15 (quinze) unidades 

demosntrativas sendo 9 (nove) de palma e 6 (seis) de reuso.  

 

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

Central estimular que as regionais proporcionem aumento nas ações voltadas à 

saúde, visando o estimulo da prevenção de doenças na população rural. Assim o 

SENAR-AR/SE tem promovido uma evolução significativa no número de ações 

desenvolvidas nessa área. As ações do Cine Senar também permitiram um 

importante alcance da instituição e a possibilidade de permitir as famílias do homem 

do campo momentos de descontração e lazer. A realização de parcerias com as 

prefeituras foi de fundamental importância para a realização destas e de outras 

atividades. 

 

Outros contratos e termos de cooperação têm sido discutidos com foco na 

firmação de novas parcerias para a realização de atividades para o ano de 2019, A 

exemplo do contrato com a CODEVASF para a realização de cursos nas mais diversas 

áreas. 

 

A unificação dos programas e setores da Administração Regional através do 

programa de nivelamento possibilitaram uma melhor gerência e planejamento 

transversal das atividades promovendo resultados mais exitosos.  

 

 

12-  Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação 
aos resultados obtidos. 

 
 
 
 

  
2018 2019 2020 

Previsto Executado Previsto Executado Meta 

Cursos de FPR 117 133 137 143 302 

Cursos e eventos de PS 33 11 8 15 12 

Pessoas Atendidas no saúde no 
campo 

900 588 1200 863 600 
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Número de alunos matriculados 
no Curso Técnico em 
Agronegócio 

274 238 184 184 65 

Propriedades assistidas na ATeG 
no grupo ativo 

200 200 200 233 586 

* - Não serão ofertadas novas vagas 
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

 

Legenda 
Conforme 

Planejado 

Merece 

Atenção 

 

Desconforme 

 
 
 

12.1 Observações: 

 
O número de ações de FPR superou o planejado em número de ações. As 

atividades de PS tiveram sua realização aumentada com foco na saúde tendo em 

vista o baixo público presente das anções inicialmente planejadas.  Para o Curso 

Técnico em Agronegócio não houve diferença entre o planejado e o executado. Em 

2020 não abriremos novas turmas para esse curso. Para a ATEG, atemos as 

expectativas de propriedades assistidas, o número superior ao planejado se deu por 

conta do descredenciamento de parte das prorpriedades assistidas e substituição 

por novas. Em 2020 as metas aumentarão siginificativamente tendo em vista o 

estímulo por parte da ADM Central através do programa Agronordeste. 

 
 
  

12.2 Conclusão 

 
 

12.2.1 Avaliação do resultado 

No que tange a gerência técnica, pode-se dizer que os resultados de 2019 

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

instrucionais para os treinamentos; ocorreram supervisões nos cursos, sendo 

supervisionados pontualmente alguns dos eventos e parceiros. Busca-se um 

aprimoramento constante dos processos e ações para uma melhor utilização dos 

recursos da instituição de forma geral. Para o ano de 2020 temos o desfio de ateder 

a metas desafiadoras puxadas pelo programa Agronordeste que impulsionarão as 

ações de AteG e FPR. 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019                                                                                            SENAR/SE 

54  

 
12.2.1 Ações para melhoria de desempenho 

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

finalísticas da instituição e alocação orçamentária, tendo como diferencial que todas 

as atividades planejadas para o ano de 2019 voltadas para a Formação Profissional 

Rural, Promoção Especial e Programas Especiais tiveram o planejamento inserido 

dentro da plataforma Senar nas Nuvens o que permite uma melhor gestão e 

organização das atividades a serem realizadas. 

Para os programas de Formação técnica e Assistência técnica o planejamento 

ocorreu de forma específica de acordo com as formatações preestabelecidas de cada 

programa. 

 
12.3 Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

 
12.3.1 Estágio de desenvolvimento 

Na elaboração do PAT ocorre levantamento de demandas com os parceiros, 

através de formulários, contatos telefônicos e visitas presenciais, assim como 

levantamento dos recursos institucionais disponíveis para o cumprimento do que foi 

diagnosticado. 

 
  
 

12.3.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos 
estratégicos 

 

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

Trimestre do ano, junto com a reformulação do exercício vigente. No ato de sua 

elaboração são levados em consideração as áreas de atuação da instituição, tais 

como, cursos de Formação Profissional Rural, Promoção Social, Programas 

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

para ocorrer no ano seguinte. 

 

Em relação aos parceiros que anualmente firmam cooperação, é realizado 

contato para levantamento da possível demanda, sendo feitas através de 

formulários, contatos telefônicos e visitas presenciais. 
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Posteriormente é analisada a viabilidade dessas solicitações, levando em 

consideração: 

 

 A aptidão do município para realização daquela tipologia; 

 
 Ações realizadas anteriormente no mesmo município; 

 
 Cadeias trabalhadas pela assistência técnica nos municípios; 

 
 Trabalho de mobilização realizado pelo parceiro demandante. 

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

pela Presidência, Superintendência e assessorias, bem como demandas advindas de 

órgãos fiscalizadores. 

 

  

12.3.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

 
 

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

atividades de FPR estão sendo desempenhadas de acordo com o previsto no 

planejamento. Não há uma discrepância significativa no que foi planejado e o que foi 

executado, tendo o número de pessoas capacitadas sido expressivo tendo ênfase 

nas ações de aprendizagem rural. As ações de PS comum (ex. cursos de artesanato) 

existem uma tendência da diminuição do número de atividades pela substituição de 

eventos do Programa Senar saúde, visando a melhoria da qualidade de vida dos 

produtores e das famílias. 

 

O aumento médio no número de atendimentos nas ações de Saúde na 

Promoção Social reflete uma preocupação da regional em contribuir para o 

desenvolvimento humano no meio rural, dando-lhes condições de entender a 

importância da prevenção e do cuidado à saúde, tudo estimulado pelo Senar Nacional. 

 

Para realização dos cursos com qualidade é necessário capacitar os agentes 

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

supervisores, que são funcionários do quadro. 
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Por fim, é importante destacar a quantidade de unidades demonstrativas de 

palma forrageira (reserva alimentar) e sistema de reúso (unidade hídrica)  

implantadas, pois, representam uma alternativa para conviver com o grande 

problema do semiárido, que é a falta de alimento para os animais em época de 

estiagem. 

 
12.3.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e 
periodicidade 

 

A reformulação do plano anual de trabalho do SENAR é apresentada ao 

conselho administrativo em reunião que ocorre entre os meses de agosto e setembro, 

de acordo com calendário previamente estabelecido. O documento é elaborado 

levando em consideração alguns aspectos:  

 

1. As demandas feitas pelos parceiros; 
 

2. As demandas já realizadas; 

 
3. As demandas ainda existentes; 

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

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

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

aptidão do município para realização da ação solicitada, condições climáticas, 

capacidade de mobilização adequada e disponibilidade de instrutores capacitados. 

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

confirmação/alteração da demanda inicial. 

 
12.3.5 Envolvimento da alta direção (Diretores) 

 
O presidente e superintendente participam das tomadas de decisão e 

acompanham as atividades, propondo as melhorias necessárias e tratando da 

resolução de problemas para melhor aproveitamento dos recursos e cumprimento da 

missão e metas institucionais. 
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12.3.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

 
Ocorre entre as gerências e as coordenações um alinhamento para realização 

das atividades finalísticas da instituição. Existe um trabalho conjunto da Gerência 

Técnica com o setor de arrecadação a fim de ter um contato mais próximo com as 

empresas contribuintes. Tem-se uma atenção em atendê-los com as capacitações de 

FPR (NR31-Aplicação de Agrotóxico, Segurança na Operação de Máquinas e 

Implementos Agrícolas), incluindo Aprendizagem Rural, identificadas em visitas 

conjuntas in loco. 

 

Em relação à Arrecadação, busca-se um trabalho realizado de forma bem 

alinhada, para que não haja falha na comunicação entre os setores. Existem 

diariamente troca de informações, uma vez que para cumprir as ações propostas, 

precisa-se de materiais e repasses financeiros aos instrutores. São realizadas 

solicitações de pagamento, aquisições de materiais, disponibilização de recursos 

diversos para que tudo ocorra conforme planejado. 

 

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

aferir um melhor relacionamento entre todas as gerências. 

 
12.3.7 Principais dificuldades e mudanças previstas 

 
As principais mudanças ocorridas na regional Sergipe estão ligadas ao 

programa de nivelamento que possibilitou o aumento do corpo profissional com a 

contração mediante processo seletivo de profissionais para as áreas de gerência 

técnica, controle interno, jurídico, pedagogia, assistente de secretaria e serviços 

gerais. Também relacionadas ao PAT para os eventos e treinamentos que mais uma 

vez foi realizado dentro da plataforma do SNN. Criação dos manuais de 

Mobilizdores, Instutores e Supervisores. Também procedemos com a organização 

do estoque de materiais intrucionais com o levantamento do quantitivo e retirada de 

itens obsoletos para possibilitar uma melhor organização e eficiência no uso do 

espaço. 

 

Dificuldades oriundas de situações climáticas adversas, contornadas, ou pelo 
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menos na tentativa de fazê-lo, através da implantação de unidades demonstrativas de 

reuso de água, sendo na melhoria da alimentação animal, melhor aproveitamento da 

água, espécies forrageiras mais adaptadas à regional e também acompanhamento 

técnico. 

 

13- Governança 
 
 

13.1 Descrição das estruturas de governança 

 
 

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

possui a seguinte composição: Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado 

de Sergipe - SENAR-AR/SE é uma entidade de direito privado, vinculada à Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (FAESE), e tem como órgão máximo 

o seu Conselho Administrativo e como órgão fiscalizador o Conselho Fiscal. 

 
13.2 Conselho Administrativo 

 
 

13.2.1 Base Normativa: Art. 8º Regimento Interno do SENAR-AR/SE. 

Conforme o art. 8º do Regimento Interno compete ao Conselho Administrativo 

à função de cumprir as diretrizes emanadas do conselho Deliberativo e de superior 

deliberação e normatização, para consecução dos objetivos do SENAR – 

Administração Regional de Sergipe, notadamente no que se refere a planejamento, 

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

atividades, e especificamente: 

 Atribuições: 

 Fixar a política de atuação do SENAR-AR/SE e estabelecer as normas 

operacionais que regem suas atividades, bem como as diretrizes gerais a 

serem adotadas aprovadas através de Regimento Interno do SENAR-AR/SE 

no qual devem constar o detalhamento da estrutura organizacional e as 

funções dos órgãos que a compõem, aprovar os planos anuais e plurianuais de 

trabalho e os respectivos orçamentos. 

 Aprovar as prestações de contas, o balanço geral, a demais demonstrações 
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financeiras e os relatórios, trimestrais e anual de atividades. 

 Aprovar o Plano de Cargos, Salários, Carreiras, Benefícios e Vantagens, o 

Quadro de Pessoal e a Tabela de Remuneração correspondente. 

 Decidir, com base documental sobre, a aquisição, incorporação, alienação, 

seção ou gravame de bens. Fixar as atribuições do Presidente do Conselho 

Administrativo. 

 Fixar outras atribuições do Superintendente, além das estabelecidas no Art. 18º 

do Regimento Interno do SENAR-AR/SE. 

 Aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou 

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

cometida, aprovar o valor do subsidio do Presidente do Conselho  

Administrativo a ser inserida na tabela de remuneração do Plano de Cargos, 

Salários, Carreiras, Benefícios e Vantagens do SENAR-AR/SE. 

 Aprovar o valor da remuneração do cargo de Superintendente a ser inserida na 

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

Vantagens do SENAR-AR/SE. 

 Fixar o valor dos jetons de seus membros e membros do Conselho Fiscal 

Regional. 

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

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

 
Estrutura: 

 O Conselho Administrativo é composto por 5 (cinco) titulares e igual número de 

suplentes, com mandato de 03 (três) anos, quais sejam: 

 
I. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe 

(FAESE), que é seu presidente nato; 

II. 1 (um) representante da Administração central do SENAR Administração 

Central; 

III. 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de 

Sergipe (FETASE); 

IV. 02 (dois) membros da classe produtora. 
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14- Superintendência 
 
 

14.1 Base Normativa: Art. 19º Regimento Interno do SENAR-AR/SE 

É o órgão de execução da administração do SENAR – Administração Regional 

de Sergipe, consoante às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo. 

A superintendência será dirigida por um Superintendente, escolhido e nomeado 

pelo Presidente do Conselho Administrativo. 

 

14.2 Atribuições: 

 

I - Cumprir e fazer cumprir os objetivos e as atribuições do SENAR - AR/SE 

constante nos artigos 3º e 4º do Regimento Interno da Administração Regional, bem 

como normas emanadas do Conselho Administrativo ou do seu Presidente;  

II – Organizar, administrar e executar no âmbito do Estado de Sergipe o 

ensino, formação profissional rural e promoção social dos trabalhadores rurais e da 

Agroindústria que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e 

vegetal. 

III- Assessorar empresas ou pessoas físicas a elas assemelhadas na 

elaboração de execução de programas de treinamento e na realização de 

aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego. 

IV- Estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional 

rural e promoção social do trabalhador rural com base nos princípios de livre 

iniciativa e da economia de mercado; 

V- Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos 

programas e projetos de formação profissional rural e promoção social no Estado; 

VI – Prestar assessoria a entidades governamentais e privadas relacionadas 

com a formação profissional rural e atividades semelhantes; 

VII-  Articular órgãos e entidades públicas e privadas, estabelecendo 

instrumentos de cooperação; 
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VIII- Articular com contribuintes e entidades públicas e privadas, 

estabelecendo instrumentos de cooperação; 

IX- Encaminhar à Diretoria Geral da Administração Central relatórios físicos e 

financeiros dentro dos prazos previamente estabelecidos e quando por ela solicitado, 

com base no plano anual de trabalho; 

X- Dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da 

Administração Regional, praticando os atos pertinentes de sua gestão; 

XI- Assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo os 

cheques e documentos de abertura e movimentação de conta bancária, ou com 

funcionário especialmente designado pelo Presidente do Conselho Administrativo; 

XII- Encaminhar ao Conselho Administrativo, através do Presidente, a 

Programação do Plano Anual de Trabalho – PAT, da Previsão Orçamentária, o 

Balanço Geral, demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal 

Regional e o relatório Anual de atividades; 

XIII- Secretariar as reuniões do Conselho Administrativo; 

XIV- Elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo os 

projetos de atos e normas cuja decisão escape à sua competência; 

XV- Expedir Instruções de Serviço (IS) visando o cumprimento eficiente dos 

objetivos do SENAR e das normas editadas pelo Conselho Administrativo; 

XVI – Exercer outras atividades e/ou atribuições que forem delegadas pelo 

Presidente do Conselho Administrativo; 

XVII - Designar, quando impossibilitado, o Gerente Administrativo e Financeiro 

do SENAR-AR/SE, especialmente para assinar, em conjunto com o Presidente do 

Conselho, cheques para movimentação de contas bancárias específicas, com 

anuência do Presidente. 

 

14.3 Estrutura: A estrutura básica da Superintendência compreenderá: 

 
I. Gerência Técnica; 

II. Gerência Administrativa Financeira; 

III. Assessoria de Controle Interno 

IV. Assessoria Jurídica  

V. Assessoria de Comunicação 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019                                                                                            SENAR/SE 

62  

 
 
 

15- Conselho Fiscal Regional 
 

15.1 Base Normativa 
15.1.1 Regimento Interno do SENAR 

É o órgão de fiscalização, verificação e acompanhamento dos atos de gestão 

econômica e financeira do SENAR-AR /SE, na forma do Art. 17º do Regimento Interno.  

15.1.2 Atribuições: 

Compete a este Conselho Fiscal Regional: 

Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, observado o 

contido no relatório de atividades e pareceres da auditoria independente, examinar e 

emitir pareceres os balancetes mensais, o balanço geral, prestação de contas e 

demais demonstrações financeiras, determinar a o Superintendente a contratação de 

pericias e auditorias internas ou externas, cientificando o Conselho Administrativo 

sempre que esses serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho 

de suas funções e elaborar ou reformular o seu Regimento Interno, respeitando os 

princípios preestabelecidos, bem como as normas de funcionamento do Conselho 

Fiscal da Administração Central, e submete-lo a homologação do Conselho 

Administrativo. 

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

com a presença de, no mínimo, dois membros, para cumprimento do disposto no Art. 

16º, inciso II, do regimento, e, extraordinariamente, mediante convocação de seu 

presidente deste ou do Presidente do Conselho Administrativo, em atendimento a 

relevância e urgência dos interesses da Administração Regional do SE. 

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

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

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

da seguinte forma: 

 01 (um) representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 

Sergipe; 

01 (um) representante do SENAR – Administração Central; 
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01 (um) representante da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura 

do Estado de Sergipe. 

 

15.2- Gestão de riscos e controles internos 

O Senar Sergipe tem buscado implementar ferramentas de controle de riscos 

em seus processos. Estão sendo feitos revisão em seus processos, criando 

fluxogramas e formalizando procedimentos operacionais, no sentido de organizar as 

informações para um melhor controle. 

O Senar/AR/SE em 2019, teve suas atividades auditadas de forma 

independente, com o objetivo de identificar possíveis fragilidades de controles e 

auxiliar os gestores na prevenção de riscos, por entender que estes são fatores 

internos ou externos que podem comprometer ou impedir o cumprimento de seus 

objetivos estratégicos. Essa auditoria independente foi contratada graças ao termo 

de adesão e compromisso firmado entre o SENAR Administração central e o SENAR 

– AR/SE. Esse termo de cooperação tem por objetivo criar e desenvolver ações com 

o intuito de nivelar e fortalecer os serviços prestados e atividades desenvolvidas 

pelas Administrações Regionais do SENAR para garantir a o produtor e o 

trabalhador rural um serviço de qualidade e excelência. 

Orientar a gestão para a eficácia e eficiência das operações, propondo a 

formatação processos que possibilitem uma perfeita confiabilidade das 

demonstrações financeiras que por sua vez estão em conformidade com leis e 

regulamentos vigentes. Melhorando assim a transparência e monitoramento dos 

processos, de forma a evitar potenciais falhas e seus impactos nas operações da 

Regional evidenciando assim as boas práticas de governança corporativa praticadas 

pela UJ. 

 
15.2.1 Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 

Em 2018, através do Programa de Nivelamento, foi criada a Unidade de Controle 

Interno diretamente presente no SENAR/SE com a proposta de padronizar os 

procedimentos internos e com o intuito de melhorar a eficiência dos controles internos, 

dar suporte a Superintendência quanto à conformidade dos documentos a serem 

processados, alinhar entendimentos técnicos e discutir temas ligados os controles 
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internos. 

Estão englobadas também, ao rol de atividades e ações executadas pela 

Unidade de Controle Interno do SENAR AR/SE, a consulta de regularidade fiscal, 

reorganização do fluxo de processos de cada área interna e monitoramento 

cronológico das atividades. Além disso, é realizada a análise com foco na prevenção 

de riscos em conformidade com as normativas estabelecidas com o assessoramento 

da Unidade Jurídica interna. 

A gestão desta regional considera que a qualidade dos controles internos é um 

elemento fundamental para a assertividade e o alcance os objetivos estratégicos. Os 

controles atuais são adequados à necessidade e a realidade do SENAR AR/SE e tem 

contribuído para um bom funcionamento da unidade operacional. Entendemos que, 

mesmo tendo a necessidade de melhorias constantes, tais controles são adequados 

e confiáveis para a mensuração dos indicadores. 

A Gestão da UJ em 2019 ganhou destaque como aspectos positivos: 

 
 

I. Contratação de empresa para realização de auditorias independentes nas 

prestações de contas trimestrais e anuais da UJ; 

II. Atualização do portal da transparência de acordo com o determinado pelo 

TCU através do acordão 699/2016 – Planaria TCU, neste contendo todas 

as informações relativas as atividades desenvolvidas pelo SENAR-AR/SE 

durante o exercício de 2019 e anos anteriores; 

III. Realização de evento para o desenvolvimento do clima organizacional da 

UJ possibilitando assim mitigar os riscos relacionados a gestão de 

recursos humanos. 

IV. Aquisição de sistema Integrado, Atualmente a UJ conta com sistema 

contábil, patrimonial e Setor Pessoal. A proposta é adquirir um sistema 

que atenda todas as demandas da unidade. 

 

Dentre as principais constatações que podem impactar a execução das 

políticas públicas a cargo da UJ, cabe destacar: 

I. A ausência de indicadores que possibilitem auferir o desempenho das 
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execuções físico-financeiras dos diferentes programas desenvolvidos 

pela UJ; 

II. Inexistência de Mapa Estratégico e Plano Estratégico com detalhamento 

das ações da UJ; 

III. Ausência de Matriz de risco permite aos gestores mensurar, avaliar e 

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

do processo da UJ; 

IV. Ausência de departamento de auditoria interna na UJ. 
 

 
 

15.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 
 
O presente item não se aplica, pois a regional  SENAR/AR/SE não possui setor de 
auditoria interna. As auditorias internas são realizadas pelo SENAR Administração 
Central quando programadas. 
 
 

 16- Relacionamento com a sociedade 
16.1 Canais de acesso do cidadão 

Site: https://senarsergipe.org.br/ 
Instagram: https://www.instagram.com/sistemafaesesenar/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/sistemafaesesenar/events/?ref=page_internal 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmhGye5wG-ip4u756tkS5Q 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/183702016@N03/ 
Soundcloud: https://soundcloud.com/user-825106610 
 

16.2 Ouvidoria: estrutura e resultados 
 

O SENAR/AR/SE através dos seus canais de comunicação está apto para 

receber, examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, 

reclamações, críticas, elogios e denúncias podendo gerar informações com o 

objetivo de aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da organização. Um desses 

canais é o portal (http://senarsergipe.org.br/contato/), onde ficam disponibilizadas 

todas as informações institucionais sobre a entidade, seus programas especiais, 

além de notícias, vídeos, fotos e documentos técnicos. O SENAR/AR/SE 

disponibiliza em seu portal o endereço de sua sede, bem como telefone para 

contato e possui dois canais diretos de comunicação com o público. 

https://senarsergipe.org.br/
https://www.instagram.com/sistemafaesesenar/
https://www.facebook.com/pg/sistemafaesesenar/events/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCYmhGye5wG-ip4u756tkS5Q
https://www.flickr.com/photos/183702016@N03/
https://soundcloud.com/user-825106610
http://senarsergipe.org.br/contato/
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16.3 Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

 

Nossa ouvidoria foi implantada já no final de 2019 com os dados abaixo: 

 

 

Quantidade de 
solicitações 

Atendidas 
Atendidas no Prazo 

de 5 dias 

Dúvidas 11 11 11 

Elogio 1  -   -  

Reclamações 3 3 3 

Sugestões 2 2 2 
                                Figura 34 Indicadores ouvidoria 

 

 
16.4 Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

A transparência dos resultados e da forma de atuação do SENAR-AR/SE é de 

grande importância para o aprimoramento das ações institucionais. Nesse aspecto, a 

Administração Regional Sergipe independentemente de solicitações, facilita o acesso 

a informações referentes às suas atividades planejadas e realizadas, disponibilizando 

ao público em geral informações que possam ser acessadas por meio eletrônico, 

conforme sites indicados na tabela abaixo. 

 
 

Acesso às informações da Entidade 

Outros 

documentos 

Endereço para acesso Periodicidade 

da 

atualização 

Balanços 

financeiros e 

orçamentários 

https://senarsergipe.org.br/transparencia/demon
strativos-contabeis/ 

Trimestral 

Relatórios de 

gestão 

https://senarsergipe.org.br/transparencia/relatori
o-de-gestao/ 

Anual 

Relatórios de 

auditoria de gestão 

http://app3.cna.org.br/transparencia/#SE-2020 Trimestral 

https://senarsergipe.org.br/transparencia/demonstrativos-contabeis/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/demonstrativos-contabeis/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/relatorio-de-gestao/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/relatorio-de-gestao/
http://app3.cna.org.br/transparencia/#SE-2020
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Estrutura 

organizacional 

https://senarsergipe.org.br/wp- 

content/uploads/2018/06/Nova- 

composi%C3%A7%C3%A3o-conselhos- 

senar.pdf 

Anual 

Organograma https://senarsergipe.org.br/transparencia/ Anual 

Regimento Interno 
https://senarsergipe.org.br/transparencia/gestao
-de-pessoas/ 

Anual 

 
 
 
  

16.5 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 
 

 

Documentos Endereço para acesso Periodicidade da 

atualização 

Pesquisa de satisfação Arquivo da Regional – 

SENAR-AR/SE 

Mensal 

 
16.6 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

Não se aplica. As regras do Decreto 6.932 / 2009 aplicam-se aos órgãos da 

Administração Pública Federal 

 
16.7 Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

Não existe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://senarsergipe.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Nova-composi%C3%A7%C3%A3o-conselhos-senar.pdf
https://senarsergipe.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Nova-composi%C3%A7%C3%A3o-conselhos-senar.pdf
https://senarsergipe.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Nova-composi%C3%A7%C3%A3o-conselhos-senar.pdf
https://senarsergipe.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Nova-composi%C3%A7%C3%A3o-conselhos-senar.pdf
https://senarsergipe.org.br/transparencia/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/gestao-de-pessoas/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/gestao-de-pessoas/
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 17- Desempenho financeiro e informações contábeis 
 
 

17.1 Desempenho financeiro do exercício 
 

 
 

 
 
 

Principais receitas (em milhares de 

reais) 
2017 2018 2019 

Arrecadação INSS     2.112.767,46 1.560.943,97 1.906.968,54 

Recursos RADI     1.001.254,88 1.066.039,75 1.344.276,07 

Receitas Financeiras        127.086,48 72.262,75      38.546,59 

Receitas Contratos e Termos de Adesão *        213.266,25 839.411,44    468.959,31 

Receitas de Convênio                  0,00 0,00    586.841,04 

Outras Receitas                  0,00 0,00              0,00 

Receitas Eventuais 43.170,53 221,00      36.025,00 

Contribuição – ITR - RADI 2.292,57 4.605,86              0,00 

Total 3.499.838,17 3.543.484,77 4.381.616,55 

 

Fonte: SERTÃO, NCR, E-TEC e NIVELAMENTO 

 
 

Figura 35 Principais recitas 
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Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 

Despesas de aplicação de recursos próprios (área meio) 536.889,20 504.417,63 552.236,45 

Despesas de recursos próprios (área fim) 2.618.362,17 2.265.406,62 2.955.719,06 

Despesas de terceiros (área fim) 629.913,31 928.303,18 1.000.496,52 

Total 3.785.164,68 3.698.127,43 3.698.127,43 

 

Fonte: SERTÃO, NCR, E-TEC e NIVELAMENTO 

Figura 12 Principais despesas 
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17.2 Principais contratos firmados 
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18- Transferências, convênios e congêneres 
 
18.1 Transferências para federações e confederações 

 

 
t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.2 Outros convênios e congêneres 

Foi firmado no ano de 2018 contrato com a Codevasf para exeduçaõ de 

cursos que seriam realizados no ano de 2019 e 2020 onde a instituição irá 

remunerar o Senar por treinamentos realizados. 

 
19- 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. 

 

19.1 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à 
gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai, Sesi e Senac) 

Não se aplica 
19.2 Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 

 
 

Demonstração contábil/notas 

explicativas 

Endereço para acesso 

Demonstrações contábeis e notas explicativas https://senarsergipe.org.br/transparencia/demo
nstrativos-contabeis/ 
 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da 

Contraparti 

da 

Data da 

firmatura 

 
i 

S N Valor total 

     

Transferência 1 REPASSE EVENTOS FED.AGRIC.P 

EC.SE 

13034400/0001-34 118.062,00 05/01/2016   144.298,00 

Transferência 2 REPASSE APOIO/INDIAROBA FED.AGRIC.P 

EC.SE 

13034400/0001-34 10.800,00 01/04/2018   13.200,00 

Transferência 3 REPASSE PATROCÍNIO FED.AGRIC.P 

EC.SE 

13034400/0001-34 - 04/02/2019   40.000,00 
 

Transferência 4 REPASSE COOPERAÇÃO FED.AGRIC.P 

EC.SE 

13034400/0001-34 142.219,74 03/06/2016   196.209,40 

Transferência 4 REPASSE APOIO/T.BARRETO SIND.T. 

BARRETO 

13034400/0001-34 13.200,00 05/01/2016   9.600,00 

Total     284.281,74    403.307,40 

 

https://senarsergipe.org.br/transparencia/demonstrativos-contabeis/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/demonstrativos-contabeis/


 

 

19.3 Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação 
específica 
 

 

Demonstração contábil/notas 

explicativas 

Endereço para acesso 

Demonstrações contábeis e notas 

explicativas 
https://senarsergipe.org.br/transparencia/de

monstrativos-contabeis/ 
 

 

 
20- Áreas especiais da gestão 

 
20.1 Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

 

As iniciativas da Gestão de Recursos Humanos são elaboradas de maneira 

corporativa pela Superintendência em conformidade com a Gerência Administrativa 

Financeira responsável por propor as diretrizes, políticas e ferramentas de Recursos 

Humanos, de forma integrada e participativa com o ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 

visando à execução dos processos de maneira eficiente e eficaz. No entanto, o para 

o sucesso do RH os gestores de outras áreas também estão envolvidos e bem 

informados. 

Essa importância por parte dos gestores tem resultado na eficácia do 

relacionamento que o SENAR/AR/SE vem desenvolvendo com seus colaboradores, 

que além de atividades, vem buscando meios de desenvolver ações que 

proporcionem a qualidade de vida no trabalho, ou seja, ações que melhorem a 

satisfação do trabalhador, maior qualificação do quadro funcional e maior 

comprometimento do colaborador no desempenho das suas atividades. 

O SENAR-AR/SE, em 2019, preocupado com a gestão de riscos no 

desempenho das atividades do seu quadro de colaboradores proporcionou a 

participação do Assessor de Controle Interno, Assessor Jurídico e o colaborador 

responsável por compras e licitações no Curso de: Licitação, Contratações, 

Compliance e Gestão de Riscos no Sistema “S”. O setor finalístico durante todo o 

ano recebeu treinamento quanto às funções realizadas, seja através de 

videoconferências, visitas em outras regionais, até cursos presenciais. 

Também são realizados durante o ano, os exames periódicos e distribuição 

de EPI’ s para os cargos necessários. Destaca-se também como ação de prevenção 

de riscos, a contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de Seguro 

https://senarsergipe.org.br/transparencia/demonstrativos-contabeis/
https://senarsergipe.org.br/transparencia/demonstrativos-contabeis/


 

 

de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais. 

 

 

21- Programa de nivelamento 

A partir do Programa de Nivelamento, a Administração Central do Senar faz 

um diagnóstico institucional de cada regional, traça um plano de melhorias, monitora 

a execução e avalia os resultados. O objetivo é criar e desenvolver ações de 

nivelamento e fortalecimento dos serviços prestados e das atividades desenvolvidas 

pelas administrações regionais, para garantir que o produtor e o trabalhador rural 

recebam serviços com qualidade e excelência. 

O Senar Sergipe aderiu ao programa proposto pela administração central com 

o intuito de melhorar a prestação dos serviços com a contração de novos 

profissionais para atuação em diferentes áreas. Através desse programa cabe a 

ADM-Central aportar os recursos necessários para manutenção dos novos 

profissionais por um certo período de tempo, até que a regional tenha capacidade de 

bancar sozinha com a folha de pagamento desses novos colaboradores. Na ocasião 

foram contratados um gerente técnico, um controle interno, um advogado, um 

assessor de imprensa, um supervisor e um profissional de pedagogia. Também 

foram contratados através de recursos próprios um assistente de secretaria e dois 

serviços gerais.  

 

21.1 Força de Trabalho 
 

Situação apurada em 31/12 
 

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos Egresso 

 Efetiva  s 

Empregados em Cargos Efetivo. 22 2 4 

Empregados com Contratos Temporários - - - 

Total de Empregados (1+2) 22 2 4 

Fonte: Sistema RM/TOTVS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21.2 Distribuição da Lotação Efetiva 

Situação apurada em 31/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.3 Detalhamento da estrutura de funções gratificadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
21.4 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

 
 
 

Tipologias/ 

Exercícios 

 
 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis Total 

 
 

Gratificações 

 
 

Indenizações 

(Rescisões) 

Benefícios 

Assistenciais 

(saúde e 

odontológico) e 

previdenciários 

Demais 

despesas 

variáveis 

(vale 

transporte) 

 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

 
Exercícios 

2019 
929.400,75 43.365,88 110.113,74 127.148,07 

17.084,17 1.227.112,61 

2018 772.493,02 25.768,72  195.139,40 11.394,20 772.493,02 

Empregados ocupantes de Funções gratificadas 

 
Exercícios 

2019 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

Empregados cedidos com ônus 

 
Exercícios 

2019 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

Fonte: Sistema RM TOTVS 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva 

 Área Meio Área Fim 

Empregados em Cargos Efetivos 11 11 

Empregados com Contratos Temporários - - 

Total de Empregados (1+2) 11 11 

Tipologias das Funções Gratificadas Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos 

Exercício 

 Autorizada Efetiva  
- 

 
- 1. Funções Gratificadas - - 

1.1. Empregados de Carreira Vinculados a Unidade - 764.577,15 0 0 

1.2. Empregados de Carreira em Exercício 

Descentralizado 

- - - - 

2. Total de Empregados com Funções Gratificadas (1+2) - 764.577,15 0 0 

Fonte: Sistema RM/TOTVS 

 



 

 

Os funcionários contratados gozam dos seguintes benefícios: 
 

 Assistência médica - o SENAR-AR/SE investe 100% dos recursos 

correspondentes a um plano médico para a saúde do trabalhador. 

 Seguro de vida em grupo - Os prêmios são no valor de R$ 50.000,00. Tem 

por objetivo cobrir eventuais despesas em caso de acidentes ou emergência; 

  Transporte - de acordo com as normas legais na concessão do vale- 

transporte. 

 

 

21.5 Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

O Presidente do Conselho Administrativo recebe subsidio mensal devidamente 

comprovado como também os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, 

recebem JETON a cada reunião ordinária ou extraordinária, quando convocados. 

 

 
 

Remuneração dos administradores 

Cargo Remuneração 
anual 

Administrador da Entidade 
IVAN APOSTOLO SOBRAL 

222.053,16 

Membros do Conselho Nacional/Regional: 

Conselho Administrativo:   

IVAN APOSTOLO SOBRAL ( TITULAR) 3.000,00 

SERGIO SANTANA DE MENEZES ( TITULAR) 3.000,00 

JOSE CARLOS DE MENEZES ( TITULAR) 3.000,00 

ANTONIO OLIVEIRA ( TITULAR) 3.000,00 

LUIZ TADEU PRUDENTE SANTOS ( TITULAR) 0,0 

GUSTAVO LIMA DIAS (SUPLENTE) 3.000,00 

AUGUSTO CESAR BATALHA S. SOBRAL (SUPLENTE) 0,00 

JOSÉ WOLNEY SOARES DE BRITO (SUPLENTE) 0,00 

RODRIGO SPINOLA TEIXEIRA DORIA (SUPLENTE) 0,00 

SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS (SUPLENTE) 0,00 

Conselho Fiscal:  

MARIA AIRES OLIVEIRA NASCIMENTO ( TITULAR) 2.400,00 

ROSANNE CURI ZARATTINI ( TITULAR) 0,00 

GENÁRIO ALVES DOS SANTOS ( TITULAR) 2.400,00 



 

 

Não foram formuladas deliberações pelo Tribunal de Contas da União destinado 

a este SENAR Administração Regional Sergipe durante o exercício de 2019. 

 LAFAYETE FRANCO SOBRAL JUNIOR (SUPLENTE) 1.200,00 

 CLEIDE MATIAS DE JESUS (SUPLENTE) 0,00 

 JOACI LIMA VILANOVA (SUPLENTE) 0,00 

Remuneração dos administradores – quadro consolidado 

Rubricas Valores 

Subsídio 222.053,16 

Total 222.053,16 

 
 
 
 

Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Rubricas Valores 

JETON 21.000,00 

 

 

22- Gestão de patrimônio imobiliário 

O SENAR AR/SE, não possui imóvel próprio, possuímos Conta Poupança para 

futura compra de sede própria, estamos com um imóvel locado na Rua Alagoas, 1600 

no Parque de Exposição João Cleophas, pagamos no ano de 2019, o valor R$ 

81.324,88 (Oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito 

centavos) fizemos levantamento junto à corretora de imóveis, e o valor contratado do 

imóvel locado está dentro do valor de mercado. 

 

23- Gestão Ambiental e sustentabilidade 

 
O SENAR AR/SE incentiva todos os colaboradores nas atividades relacionadas 

à educação ambiental com o consumo consciente de energia, água e materiais de 

expediente (papel, copos descartáveis, etc). 

 

24- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle 

 
24.1 Tratamento de deliberações do TCU 

 

 

 

 

 

 



 

 

Não foram formuladas recomendações pelos órgãos de controle interno 

(Controladoria Geral da União – CGU) destinado a este SENAR Administração 

Regional Sergipe durante o exercício de 2019 

24.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 

 

 

24.3 Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
A regional Sergipe não possui um setor de auditoria interna, somos auditados 

pela Auditoria Interna do SENAR central. 


