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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do 

Estado do Tocantins - SENAR-TO é uma das entidades integrantes do “S”, criado pela 

Lei 8.315 de 23 de dezembro de 1991. Revela-se uma Instituição de direito privado, 

mantida e administrada pela classe patronal rural, através da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. Nosso Conselho Deliberativo é o único do 

Sistema “S” que tem composição tripartite e paritária, com representantes das classes 

patronal, trabalhadora rural e do governo federal. No estado do Tocantins o presidente 

do Conselho Administrativo é o presidente da FAET. O presidente da FETAET – 

Federação dos Trabalhadores do Estado do Tocantins, também integra o Conselho 

representando os trabalhadores. 

O objetivo do SENAR-TO é a profissionalização dos trabalhadores e produtores 

rurais no Estado, com vistas à sua inserção no mundo do trabalho, para a produção de 

alimentos, matérias primas e bioenergéticas, com níveis de qualidade que nos permita 

competir nos mercados locais, nacionais e internacionais em igualdade de condições 

com outros estados brasileiros. Também é objetivo do SENAR-TO, desenvolver ações 

de promoção social, voltadas para jovens e adultos, homens e mulheres do campo que 

possibilitem a melhoria de suas condições socioeconômicas e, por via de consequência, 

sua qualidade de vida. 

Tecidas tais considerações, impende esclarecer que o Relatório de Gestão integra 

o processo de Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- 

Regional Tocantins SENAR-AR/TO, referente ao exercício de 2015, apresentando os 

resultados das ações empreendidas no esforço de melhor cumprir suas competências 

constitucionais e legais, bem como demonstra a utilização dos recursos orçamentários e 

financeiros colocados à sua disposição. Tem por aspiração não somente cumprir a 

obrigação legal de prestar contas, mas, acima disto, evidenciar todo o processo de 

gestão do órgão neste período. 

O SENAR-AR/TO tem buscado evoluir seu Relatório de Gestão com o fito de 

melhor auxiliar o trabalho da equipe de análise, incluindo, além dos números e 

informações sobre as despesas, informações fundamentais para bem conhecer a 

instituição, seus objetivos e sua estratégia. 

Cumpre-nos ainda disponibilizar esse conhecimento de forma simples e em 

linguagem acessível para que, além dos técnicos, também a sociedade que tiver acesso 
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ao documento, por meio do site institucional do SENAR-AR/TO, possa compreender e 

analisar a gestão do Órgão e auxiliar no controle social a ela inerente. 

 

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

 

2.1 Finalidade e competências 

 

Lei nº 8.315/91, Decreto nº 566/92 e Regimento Interno da Entidade 

 Organizar, administrar e executar, em todo o Tocantins, o ensino 

da formação profissional rural e a promoção social dos trabalhadores rurais e dos 

trabalhadores das agroindústrias que atuem exclusivamente na produção 

primária de origem animal e vegetal; 

 Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de 

programas de treinamento e na realização de aprendizagem metódica ministrada 

no próprio emprego; 

 Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de 

mercado, estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional 

rural e promoção social do trabalhador rural; 

 Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos 

programas e projetos de formação profissional rural e promoção social; 

 Assessorar o Governo Federal em assuntos relacionados com a 

formação de profissionais rurais e atividades assemelhadas. 

 

2.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade 

 

Norma de Criação: 

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

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

 

Demais normas relacionadas à gestão e a estrutura da unidade: 

 As competências do SENAR estão definidas no seu Regimento Interno, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, em 23 de março de 1994, com a última 

alteração em 05 de março de 2013, registrada sob o Nº 113588 – Cartório de 1º 

Ofício – Brasília – Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
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2.3 Ambiente de atuação 

Compreende todo o universo dos produtores rurais, sejam eles: pessoas físicas 

ou jurídicas. A capilaridade do SENAR permite a atuação em todos os municípios das 

Unidades Federativas. 

2.4 Organograma 

 

 

Figura 1 - Organograma SENAR-AR/TO 

 

Quadro 1 – Competências das Áreas Estratégicas 

ÓRGÃO/ÁREA 

 
COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO 

DATA DA 

NOMEAÇÃO / 

EXONERAÇÃO 

Conselho 

Administrativo 

O Conselho Administrativo 

é o Órgão Superior Diretivo 

do SENAR-AR/TO e tem a 

função de deliberar e 

normatizar procedimentos 

para a consecução dos 

objetivos da instituição 

 

Paulo 

Carneiro 

Presidente do 

Conselho 

Administrativo 

 

 

Janeiro/2015 

Conselho 

Fiscal 

Tem por finalidade a 

fiscalização dos atos e fatos 

administrativos relacionados 

com as atividades 

econômicas, financeiras e 

contábeis. 

João Batista 

da Silva 

Presidente do 

Conselho Fiscal 

 

Janeiro/2014 

Superintendên

cia 

É o órgão de execução da 

administração regional, 

consoante às diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho 

Rayley G. de 

S. Campos 

Luzza 

Superintendente 
 

Janeiro/2015 
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ÓRGÃO/ÁREA 

 
COMPETÊNCIAS TITULAR CARGO/FUNÇÃO 

DATA DA 

NOMEAÇÃO / 

EXONERAÇÃO 

Administrativo. 

Diretoria 

Técnica 

Tem por objetivo 

operacional coordenar, 

executar, avaliar e controlar 

as atividades educacionais 

de Formação Profissional 

Rural e Promoção Social, 

bem como planejar, 

organizar, dirigir e controlar 

as ações de pesquisa, 

assistência técnica e 

extensão rural relacionada à 

sua área de atuação, focada 

no fortalecimento do 

processo educacional. 

Adriana da 

Costa Pereira 

Aguiar 

Diretora Técnica 
 

Janeiro/2015 

 

 

 

2.5 Macroprocessos finalísticos  

 

 
Quadro 2 - Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Descrição 
Produtos e 

Serviços 

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáveis 

Formação Profissional 

Rural 

Processo educativo, 

não formal, 

participativo e 

sistematizado, que 

possibilita a aquisição 

de conhecimento, 

habilidades e atitudes, 

para o desempenho de 

uma ocupação. 

 Trabalhadores 

rurais e 

trabalhadores da 

agroindústria 

que atuem 

exclusivamente 

na produção 

primária de 

origem animal e 

vegetal. 

 

Promoção Social Processo educativo, 

não formal, 

participativo e 

sistematizado, que 

visa o 

desenvolvimento de 

aptidões pessoais e 

sociais do trabalhador 

rural e de sua família, 

numa perspectiva de 

maior qualidade de 

vida, consciência 

 Trabalhadores 

rurais e 

trabalhadores da 

agroindústria 

que atuem 

exclusivamente 

na produção 

primária de 

origem animal e 

vegetal. 
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crítica e participação 

na vida da 

comunidade. 

Assistência Técnica e 

Gerencial 

Processo educativo, 

não formal, 

participativo e 

sistematizado, 

relacionado às 

atividades de 

desenvolvimento 

profissional, de 

assistência técnica e 

extensão rural 

 Trabalhadores 

rurais e 

trabalhadores da 

agroindústria 

que atuem 

exclusivamente 

na produção 

primária de 

origem animal e 

vegetal. 

 

 

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS 

ORÇAMENTÁRIOS E OPERACIONAL 

 

3.1 Planejamento Organizacional 

 

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

O SENAR-AR/TO desenvolve suas atividades em conformidade com o 

planejado na Programação Anual de Trabalho (PAT), que, em síntese, tem o objetivo de 

aumentar o conhecimento dos produtores, trabalhadores rurais e de suas respectivas 

famílias, através da realização de eventos educacionais, (formação profissional rural e 

promoção social).  

Atende prioritariamente necessidades específicas detectadas através de 

levantamento de demandas, para agregar conhecimentos capazes de mudar suas 

condições atuais, aumentando a margem bruta de suas atividades agropecuárias e, 

consequentemente possibilitando a busca da evolução social da classe, por meio da 

geração de riqueza. 

 

3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

Em que pese o SENAR AR/TO atualmente não possuir planejamento estratégico 

implementado, impende ressaltar que suas ações estão voltadas essencialmente ao Plano 

Anual de Trabalho (PAT), citado alhures. 

Ressaltamos, que o planejamento estratégico está sendo elaborado em conjunto 

com a Administração Central, através do programa SENAR FORTE.  
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3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e 

outros planos 

 

Quadro 3 - Planos X Competências Institucionais 

Nº Programas/Projetos Objetivos 
Deptº 

Responsável 
Objetivos Estratégicos 

1 
Programa Inclusão 

Digital 

Tem como objetivo principal 

propiciar oportunidades para 

homens e mulheres do 

campo, com capacitações 

sobre uso adequado e 

eficiente das novas 

tecnologias. 

DEPPS 

01)  Oportunizar aos 

produtores o 

Conhecimento de novas 

tecnologias para 

implementação na sua 

propriedade rural. 

2 Negócio Certo Rural Desenvolver e melhorar a 

administração de pequenas 

propriedades rurais com 

ferramentas simples de 

gestão. 

DEPPS 02) Oportunizar o 

desenvolvimento 

e melhor 

administração de 

pequenas 

propriedades 

através de 

consultorias 

teóricas e práticas. 

3 Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego - 

Pronatec 

Aumentar as oportunidades 

de capacitação e de ingresso 

no mercado de trabalho ao 

produtor rural, trabalhador 

do campo e suas famílias. 

DEPPS 03) Disponibilizar 

oportunidades de 

capacitação e 

ingresso no 

mercado de 

trabalho de 

segmento rural. 

4 Rede Etec Tem o objetivo de promover 

de maneira democrática o 

acesso à educação 

profissional e tecnológica 

(EPT), beneficiando-se das 

possibilidades de alcance e 

estratégias metodológicas da 

educação à distância. 

DEPPS 04) Possibilitar 

democraticamente 

a educação 

profissional e 

tecnológica 

utilizando-se de 

métodos da 

educação à 

distância. 

5 Programa Proteção 

de Nascentes 

Tem objetivo de promover a 

proteção de no mínimo 1000 

(mil) nascentes no estado do 

Tocantins, colaborando para 

garantir água de alta 

qualidade e suficiente para 

atender as necessidades do 

campo, da cidade e da 

biodiversidade brasileira, 

através do envolvimento dos 

Sindicatos Rurais e demais 

parceiros. 

DEPPS 05) Identificar a 

nascente, cercá-la, 

limpar áreas de 

seu entorno, 

controlar erosão, 

replantar espécies 

nativas e 

fortalecer a idéia 

de continuidade 

desta prática. 
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Nº Programas/Projetos Objetivos 
Deptº 

Responsável 
Objetivos Estratégicos 

6 Travessia Leite Prestação de assistência 

técnica e gerencial 

continuada em propriedades 

rurais que desempenham o 

trabalho rural voltado 

essencialmente à produção 

de leite. 

ATeG 06) Prestar assistência 

técnica e gerencial 

nas propriedades 

rurais que 

possuem suas 

atividades 

voltadas à 

produção de leite. 

7 Travessia 

Bico/MAPITO 

Prestação de assistência 

técnica e gerencial 

continuada em propriedades 

rurais na região do Bico do 

Papagaio. 

ATeG 07) Prestar assistência 

técnica e gerencial 

nas propriedades 

rurais localizadas 

na região do Bico 

do Papagaio. 

8 Travessia Seca Prestação de assistência 

técnica e gerencial 

continuada em propriedades 

rurais da Região Sudeste do 

estado do Tocantins 

ATeG 08) Prestar assistência 

técnica e gerencial 

em propriedades 

rurais localizadas 

na Região Sudeste 

do estado do 

Tocantins. 

9 Travessia Palmas Prestação de assistência 

técnica e gerencial 

continuada em propriedades 

rurais no entorno da capital 

Palmas. 

ATeG 09) Prestar assistência 

técnica e gerencial 

em propriedades 

rurais localizadas 

no entorno de 

Palmas, capital do 

estado do 

Tocantins. 

10 Útero é vida Tem objetivo de prevenir a 

saúde das trabalhadoras 

rurais com a realização de 

exames de prevenção de 

câncer ao colo do útero e de 

próstata. 

DEPPS 10) Prevenção à saúde 

das trabalhadoras 

rurais com 

enfoque no câncer 

de colo de útero e 

de próstata. 

11 Programa Especial 

ABC Cerrado 

Capacitação e assistência 

técnica gerencial em 

tecnologias de baixa emissão 

de carbono. 

DEPPS 11) Prestar assistência 

técnica e gerencial 

com enfoque em 

tecnologias de 

baixa emissão de 

carbono. 

 

 

 

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos 

planos 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e 

tem por objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar 
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a tomada de decisões de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a 

integração entre as áreas da Entidade e até mesmo com órgãos externos; identificar 

necessidades de ajustes e revisões dos planos, melhorando a gestão, bem como 

favorecer a prestação de contas. 

Dessa forma, o SENAR AR/TO exercita o monitoramento da execução e dos 

resultados de seus planos, através de acompanhamentos, avaliações, prestações de 

contas a instancias de governança, e relatórios realizados por parte das coordenações 

estabelecidas na regional, que são quadrimestralmente apresentados aos Conselhos 

Administrativo e Fiscal da unidade. 

 

3.3 Desempenho orçamentário 

A previsão da receita e a fixação da despesa para o exercício de 2015 foi 

elaborado em 2014, e aprovado pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme 

abaixo relacionado: 

 

Quadro 4 - Previsão da Receita - Orçamento/2015 

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 

Contribuição para o Senar 3.584.000,00 

Receitas de Serviços 4.740.160,00 

Transferência das Contribuições Radi 900.000,00 

Outras Transferências de Inst. Privadas 43.777.652,00 

Outras Receitas Correntes 396.000,00 

Transferência de Capital 12.000.000,00 

TOTAL 65.397.812,00 

 

Quadro 5 - Previsão da Despesa - Orçamento/2015 

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 

122 - Administração Geral 1.090.971,00 

128 - Formação de Recursos Humanos 46.500,00 

131 - Comunicação Social 2.500.000,00 

301 - Atenção Básica 190.516,00 

306 – Alimentação e Nutrição 989.414,00 

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador-PS 945.248,00 

333 – Empregabilidade-FPR 59.635.163,00 

TOTAL GERAL 65.397.812,00 

 

No entanto, devido a frustração da receita durante a execução orçamentária, fez-

se necessário a reformulação do orçamento, sendo que a mesma também foi aprovada 

pelos Conselhos, conforme abaixo: 
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Quadro 6 - Reformulação Orçamentária (Receita) 

ESPECIFICAÇÃO REFORMULAÇÃO 

Contribuição para o Senar 5.230.988,00 

Receitas de Serviços 7.121.925,00  

Transferência das Contribuições RADI 900.000,00 

Outras Transferências de Inst. Privadas 11.552.234,00 

Outras Receitas Correntes 25.000,00 

Receitas de Capital 0,00 

TOTAL 24.830.147,00 

 

Quadro 7 - Reformulação Orçamentária (Despesa) 

ESPECIFICAÇÃO REFORMULAÇÃO 

122 - Administração Geral 910.000,00 

128 - Formação de Recursos Humanos 46.500,00 

131 - Comunicação Social 150.000,00 

301 - Atenção Básica 60.000,00 

306 – Alimentação e Nutrição 183.000,00 

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador-PS 127.400,00 

333 – Empregabilidade-FPR 23.353.247,00 

TOTAL GERAL 24.830.147,00 

 

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

responsabilidade da unidade 

 

Quadro 8 - Execução Física e Financeira 

SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃ

O 

Meta Física 

Orçado Realizado 

% 

Utiliza

ção 
Prev. Real. 

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 26 906.800,00 1.465.426,92 161,60 

0750 - Apoio Administrativo 21 26 906.800,00 1.465.426,92 161,60 

8701 - Manutenção de Serviços 

Administrativos 
1 3 166.800,00 

496.070,52 
297,40 

8777 - Pagamento de Pessoal e 

Encargos Sociais 
20 23 740.000,00 969.356,40 130,99 

8711 - Gestão Administrativa 0 0 0 0 0 

8715 - Assistência Financeira a 

Entidades 
0 0 0 0 0 

128 - FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
15 4,75 46.500,00 2.210,00 4,75 

0801 - Formação de Gerentes e 

Empegados 
15 4,75 46.500,00 2.210,00 4,75 

8718 - Capacitação de Recursos 

Humanos 
15 4,75 46.500,00 2.210,00 4,75 

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 604 20,00 150.000,00 30.024,94 20,02 

0253 - Serviço de Comunicação de 

Massa 
604 20,00 150.000,00 30.024,94 20,02 

8719 - Divulgação de Ações 604 20,00 150.000,00 30.024,94 20,02 
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SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃ

O 

Meta Física 

Orçado Realizado 

% 

Utiliza

ção 
Prev. Real. 

Institucionais 

212 - COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 
0 0 0 0 0 

0681 - Participação em Organismos 

Internacionais 
0 0 0 0 0 

8753 - Contribuição a Organismo 

Internacional 
0 0 0 0 0 

301 - ATENÇÃO BÁSICA 20 205 63.200,00 82.086,53 129,88 

0100 - Assistência ao Trabalhador 20 25 63.200,00 82.086,53 129,88 

8703 - Assistência Médica e Odonto 

a Empregados 

 

20 25 63.200,00 82.086,53 129,88 

306 - ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO 
20 25 183.000,00 

213.536,47 116,69 

0100 - Assistência ao Trabalhador 20 25 183.000,00 213.536,47 116,69 

8705 - Auxílio Alimentação a 

Empregados 
20 25 183.000,00 213.536,47 116,69 

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIO 

AO TRABALHADOR 
30 3 27.400,00 5.253,70 

25,02 

0100 - Assistência ao Trabalhador 30 3 27.400,00 5.253,70 25,02 
8706 - Auxílio Transporte aos 

Empregados 
10 3 21.000,00 5.253,70 25,02 

8707 - Assistência Social a 

Servidores 
20 0 6.400,00 0 0 

333 - EMPREGABILIDADE 
21.59

3 
 23.453.247,00 21.613.347,02 92,16 

0108 - Qualificação Profissional do 

Trabalhador 
1684 6.465 100.000,00 574.998,00 575,00 

8729 - Qualificação Profissional na 

Área de Agropecuária e 

Agroindústria 

19.90

9 
11.724 23.353.247,00 21.041.730,20 90,09 

TOTAL 24.830.147,00 23.415.319,26 94,29 

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus 

(*) Orçado: Valores de orçamento reformulado 

 

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 

O corte na verba de alguns programas pelo Governo Federal, especialmente do 

PRONATEC, no qual havia sido previsto a formação de 24 mil alunos e liberado pelo 

MEC em 2015 somente a oferta de 1.030 vagas e ainda, atrasos nos repasses de recursos 

oriundos de prestações de serviços com entidades parceiras, ocasionou uma redução de 

quase 70% no valor do orçamento desta Administração Regional previsto para o 

exercício de 2015, acarretando a frustração de receita em mais de 40 milhões para a 

instituição. Tal situação gerou um desequilíbrio orçamentário, acarretando na 

necessidade de reformulação do orçamento e, consequentemente, na adoção de medidas 

de austeridade nos gastos institucionais. 
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3.3.3 Execução descentralizada com transferências de recursos 

 

Quadro 9 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

UG/GESTÃO: SENAR-AR/TO 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados  Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Convênio       

Contrato de  

repasse 

 

Contrato de Patrocínio 

nº 001/2015 das Feiras 

Agropecuárias do 

Estado do Tocantins. 

  R$ 165.000,00   

Totais 
  

 R$ 165.000,00   

Fonte: SENAR-AR/TO 
 

Quadro 10 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, 

termo de cooperação e de contratos de repasse 

R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

UG/GESTÃO: SENAR-AR/TO 

Exercício da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Contratos de repasse ... 

Exercício do 

relatório de 

gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 
  

 

Montante Repassado 
  

 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
 

Contrato de Patrocínio 

nº 001/2015 das Feiras 

Agropecuárias do 

Estado do Tocantins. 

 

Montante Repassado 
 

R$ 165.000,00  

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade 
  

 

Montante Repassado 
  

 

Fonte: SENAR-AR/TO 

 

Quadro 11 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

 R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

UG/GESTÃO: SENAR-AR/TO 

Contas apresentadas ao repassador no 

exercício de referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios Contratos de repasse 
... 

 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada   

 

 

Quantidade reprovada   

 

 

Quantidade de TCE 

instauradas   

 

 

Montante repassado (R$)   

 

 

Contas NÃO 

analisadas 
Quantidade 

  

Contrato de Patrocínio 

nº 001/2015 das Feiras  
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Agropecuárias do 

Estado do Tocantins. 

Montante repassado (R$)   R$ 165.000,00  

Fonte: SENAR-AR/TO 

 

 

3.3.4 Informações sobre a realização das receitas 

 
Quadro 12 - Demonstração da Receita - Administração Regional 

Natureza da Receita Orçada (*) Realizada % Realização 

Receitas Correntes 24.830,147,00 26.749.096,44 107,73 

Receitas de Contribuições 6.130.988,00 7.013.384,02 114,39 

Contribuição para o SENAR 6.130.988,00 7.013.384,02 114,39 

Receita Patrimonial 0 0 0 

Receitas de Valores Mobiliários 0 0 0 

Juros e Títulos de Renda 0 181.331,20 - 

Receitas de Serviços 7.121.925,00 8.183.103,20 114,90 

Transferências Correntes 11.552,234,00 11.635.127,67 100,72 

Outras Transf. de Inst. Privadas 11.552,234,00 11.635.127,67 100,72 

Transf. de Convênios 0 0 0 

Outras Receitas Correntes 25.000,00 -263.849,65 -1.055,40 

Outras Receitas 25.000,00 -263.849,65 -1.055,40 

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus 

(*) Valores de orçamento reformulado. 

 

3.3.5 Informações sobre a realização das despesas 

 
Quadro 13 - Despesas por modalidade de contratação 

Unidade orçamentária:   Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa paga 

2015 2014 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 1.615.098,22  18.568.974,80  

a)    Convite     300.583,00  6.339.802,90 

b)    Tomada de Preços -  - 

c)    Concorrência 1.203.195,22  2.992.937,12 

d)    Pregão     111.320,00  9.236.234,78 

e)    Concurso - - 

f)     Consulta - - 

g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 

- - 

2.     Contratações Diretas (h+i)   2.921,988,00  13.783.572,08  

h)   Dispensa 2.880.208,00  13.358.325,23 

i)    Inexigibilidade     41.780,00   425.246,85 

3.     Regime de Execução Especial 15.000,00    27.000,00  

j)    Suprimento de Fundos 15.000,00  27.000,00  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 15.386.631,17 13.817.470,15  

k)   Pagamento em Folha  15.020.087,17 12.976.331,62 
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l)    Diárias       366.544,00  841.138,53 

5.     Outros/Termo de Cooperação 0 16.760,00  

6.     Outros 3.476.549,37  

7.     Total (1+2+3+4+5+6) 23.415.319,26 46.213.781,03  

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus 

 
Quadro 14 - Despesas por grupo e elemento de despesa 

Unidade Orçamentária: SENAR-AR/TO 

Grupos de Despesa Orçada Realizada 

 2015 2014 2015 2014 

1. Despesas de Pessoal 12.916.910,00 392.396,00 15.020.087,17 12.976.331,62 

01 - Vencimentos e 

Vantagens Fixas     9.520.330,45  7.680.510,74  

02 - Obrigações 

Patronais     3.185.559,63  3.896.734,54  

03 - Outras Vantagens 

Variáveis     122.243,36  68.041,81  

04 – Demais 

Elementos do Grupo   

 

2.191.953,73 1.331.044,53  

2. Juros e Encargos 

da Dívida 0 0 0 0 

3. Outras Despesas 

Correntes 
 11.913.237,00 34.953.904,00 8.395.179,59 33.220.685,40 

01 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa 

Jurídica   3.230.044,93 18.936.484,39 

02 - Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Física   2.694.433,07 10.046.694,22 

03 – Materiais de 

Consumo   1.696.314,19 2.629.410,44 

04 – Passagens e 

Despesa c/Locomoção   57.824,80 870.746,44 

05 – Serviços de 

Consultoria   160.980,50 675.298,80 

06 – Demais 

Elementos do Grupo   

 

555.582,10  62.051,11 

4. Investimentos - 150.000,00 - 294.298,51 

01 - Equipamentos e 

Material Permanente     11.559,80  294.298,51  

5 – Inversões 

Financeiras       60.000,00  

01 - Prédios - 

 

- 0,00  

02 - Terrenos - 

 

- 60.000,00  

6 – Amortização da 

Dívida 
   0,00 

Fonte: Sistema Contábil RM Saldus 

Observação: O orçamento não é aprovado por elemento de despesa e sim por grupo de 

despesa. 

 

3.4 Desempenho operacional 
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O SENAR-TO no cumprimento de sua missão em atualizar, aperfeiçoar, 

especializar e qualificar trabalhadores e pequenos produtores rurais e suas respectivas 

famílias, através da realização de eventos educacionais de Formação Profissional Rural 

e Promoção Social, apresenta suas ações finalísticas e outros eventos desenvolvidos no 

decorrer de 2015.  

As tabelas abaixo especificam os eventos educacionais realizados, considerando 

os quantitativos de eventos, respectivo público, custo direto, indireto, carga horária e 

média de custo por participante.  

 

Quadro 15 - Formação Profissional Rural 

TURMAS (TOTAL) 342 

PARTICIPANTES (TOTAL) 6.924 

CARGA HORÁRIA (TOTAL) 6.999 

CUSTO R$ (TOTAL) 590.939,00 

 
Quadro 16 - Promoção Social 

TURMAS (TOTAL) 2 

PARTICIPANTES (TOTAL) 38 

CARGA HORÁRIA (TOTAL) 48 

CUSTO R$ (TOTAL) 3.618,00 

 
Quadro 17 - Programa Especial 

EVENTOS (Incluso exposições agropecuárias e REDE ETEC) 272 

PARTICIPANTES (Incluso exposições agropecuárias e REDE ETEC) 49.549 

CARGA HORÁRIA (TOTAL) 652.573 

CUSTO R$ (TOTAL) 5.807.828,00 

 
Quadro 18 - Assistência Técnica e Extensão Rural 

CUSTO R$ (TOTAL) 10.838.474,00 

Nº PROPRIEDADES ATENDIDAS 4.800 

Nº TÉCNICOS DE CAMPO CREDENCIADOS 183 

Nº SUPERVISORES CREDENCIADOS 17 

 
Quadro 19 - Programas Especiais - Detalhamento 

CUSTO R$ (TOTAL) 5.723.453,49 

INCLUSÃO DIGITAL RURAL (UNIDADE MÓVEL) 10.860,79 

NEGÓCIO CERTO RURAL -NCR 61.685,40 

PRONATEC 5.521.260,00 

SENAR EM MOVIMENTO                               20.564,80 

ÚTERO É VIDA 109.082,50 

 

As comunidade e localidades atendidas com as capacitações e treinamentos 

ofertados pelo SENAR, todas, foram positivamente impactadas. Seja em mudanças de 

atitudes e comportamentos em prol da melhoria na qualidade do que se produz e na 
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quantidade, seja em uma postura, ainda em fase de construção, intelectualmente mais 

autônoma e dinâmica. Os maiores indicadores, que se pode averiguar, estão ligados à 

redução, nos últimos dois anos, do êxodo rural nas comunidades tocantinenses, que 

ainda não figura nos registros nacionais, mas que são mensuráveis através das entidades 

locais, diretamente ligadas às comunidades e associações rurais.  

Os investimentos também na formação de mais instrutores – o que nos permite 

um leque mais abrangente de profissionais – foi, em 2015, uma das ações de maior 

relevância, visto que ao serem realizados por regiões, considerando as grandes 

distâncias e o alto custo de deslocamento, o SENAR assegurou igualdade de 

oportunidades aos profissionais interessados em compor o quadro de instrutores, 

habilitados a prestarem serviços. 

 

 

Figura 2 – Calendário por Município 
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Figura 3 – Estatística  Geral de Eventos FPR/OS/OUTROS por data 

 

No decorrer dos últimos 03 anos, é claramente perceptível, uma mudança de 

comportamento e atitudes por parte dos pequenos produtores tocantinenses, que deixam 

claro seus anseios e vontades de ascensão na classe produtora.    Mudanças ocasionadas 

principalmente, em âmbito local em consequência do trabalho de Assistência Técnica e 

Gerencial, em todas as linhas (conforme aptidão da região) trabalhadas pelo SENAR em 

parceria com o SEBRAE. Segue abaixo quadro demonstrativo de quantidades de 

propriedades atendidas e profissionais envolvidos no processo.  

 

 
Figura 4 - Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

O Estado do Tocantins, é composto por 139 municípios, 39 Sindicatos Rurais 

Patronais, sendo a população rural com nível médio de escolaridade de 5 anos. A média 

da expectativa de vida, nos últimos anos aumentou em mais de 4 anos, em um panorama 

de crescimento da população e aumento de consumo de alimentos, é imperativo que 

aumentemos nossa produção e para isso é necessário que quem planta, continue a 

plantar e aumente a produtividade. No intuito de contribuir efetivamente nesse processo, 

o SENAR trabalha em prol de atender a toda a população rural, como define sua própria 
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missão, onde essa reside: nos assentamentos, povoados, distritos e onde faz-se 

necessário. 

 

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

Quadro 20 - Indicadores de Processo SENAR 

INDICADORES ANALISADOS (SENAR-

AR/TO) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº.de Instrutores disponíveis 166 176 158 320 841 393 

Nº.de Instrutores utilizados 95 102 72 115 469 142 

Nº.de Ações de FPR, PS e PRONATEC para 

novos Instrutores 
01 02 02 02 14 10 

Nº.de novos Instrutores qualificados 30 36 53 35 286 168 

Nº.de municípios atendidos 94 114 59 89 137 104 

Nº.de participantes (incluindo assistência 

técnica) 
22.687 10.331 8.353 7.272 49.580 61.311 

Nº.de turmas realizadas (Apenas cursos FIC) 502 409 338 500 1.814 429 

Nº.de municípios visitados 94 84 61 89 129 61 

Nº.de certificados emitidos 8.412 5.332 4.533 6.883 17.159 8.345 

Nº.de Inscritos FPR, PS e PRONATEC 8.759 5.655 3.703 7.272 32.756 13.389 

Nº.de evasão e reprovados 347 323 368 194 3.806 1.107 

Nº.de aprovação 8.412 6.808 3.335 6.883 20.474 12.282 

Carga Horária Total Realizada 13.365 11.800 7.228 15.412 216.776 659.620 

Nº.de eventos realizados (totais) 502 474 338 500 1.964 578 

Fonte: Senar-Ar/TO 

 

4. GOVERNANÇA 

 

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

AR/TO possui a seguinte composição: Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

 

4.1 Descrição das estruturas de governança 

 

4.1.1. Conselho Administrativo 

 

Base Normativa: Capítulo III - Seção I do Regimento Interno do SENAR-AR/TO. 

 

Estrutura: É composto de 5 (cinco) membros titulares e seus suplentes, exceto o do 

Presidente que, por ser nato, é sempre substituído pelo Presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) em exercício 

    

Atribuições: Fixar a política de atuação da Administração Regional e Estabelecer as 

normas de funcionamento que regerão suas atividades; aprovar os planos anuais e 
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plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, e encaminha-los a Administração 

Central para consolidação; aprovar o balanço geral, as demais demonstrações 

financeiras e o relatório anual de atividades, e encaminha-los, juntamente com o parecer 

do conselho fiscal regional, a Administração Central para consolidação; aprovar o Plano 

de Cargos, Salários, Benefícios e Vantagens (PCSBV), o quadro de pessoal e a tabela de 

remuneração, bem como a concessão dos reajustes correspondentes; decidir, com base 

em parecer interno, sobre a aquisição, alienação, cessão ou  

gravame de bens imóveis; fixar outras atribuições do Presidente do Conselho 

Administrativo e do Superintendente, além das estabelecidas no Regimento Interno;  

aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive suspensão ou  

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

cometida; fixar o valor do jeton e das diárias dos seus membros e dos membros do 

Conselho Fiscal Regional; fixar o limite máximo de remuneração do Superintendente; 

fixar o valor do subsidio do Presidente do Conselho Administrativo e da verba  

de representação da Presidência, cuja aplicação deverá ser devidamente  

comprovada. 

 

4.1.2. Superintendência 

 

Base Normativa: Capítulo V - Seção I e II do Regimento Interno do SENAR-AR/TO 

 

Estrutura: A estrutura básica do SENAR-AR/TO compreende as seguintes unidades, 

subordinadas à Superintendência:  

- Secretaria dos Conselhos Administrativo e Fiscal Regional (SCAF); 

- Assessoria Jurídica (AJU); 

- Assessoria de Organização, Métodos & Sistemas (O, M & S); 

- Assessoria de Planejamento; 

- Assessoria de Comunicação Social (ACS); 

- Assessoria de Controle Interno (ACI); 

- Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI); 

- Assessora Especial; 

- Diretoria Técnica (DITEC) 

- Diretoria de Administração e Finanças (DAF); 

- Diretoria de Operações “Logística de Eventos Institucionais” (DO-LEI); 

- Unidades Operacionais Regionais (UOR). 
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Atribuições: Articular com órgãos e entidades públicas ou privadas, estabelecendo 

instrumentos de cooperação; encaminhar a Secretaria Executiva, relatório semestral de 

execução, com base no plano anual de trabalho; dirigir, ordenar e controlar as atividades 

técnicas e administrativas da Administração Regional, praticando as atos pertinentes de 

sua gestão; assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo, as 

cheques e documentos de abertura e movimentação de contas bancarias, ou com 

funcionário especialmente designado pelo Presidente do Conselho Administrativo; 

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

Administrativo ou do Presidente; admitir os empregados, promover, designar, licenciar, 

transferir, remover e dispensar; encaminhar ao Conselho Administrativo, através do 

Presidente, as propostas dos orçamentos anuais e plurianuais e balanço geral, demais 

demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal Regional e o relatório anual de 

atividades; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo; elaborar e submeter ao 

Presidente do Conselho Administrativo os projetos de atos e normas cuja decisão escape 

a sua competência; expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos 

objetivos do SENAR-AR/TO, e das normas editadas pelo Conselho Administrativo 

 

4.1.3. Conselho Fiscal 

 

Base Normativa: Capítulo IV - Seção I do Regimento Interno do SENAR-

AR/TO. 

 

Estrutura: É composto de 3 (três) membros titulares e igual número de suplentes para 

o mandato de 3 (três) anos coincidente com o mandato do presidente do Conselho 

Administrativo da Regional. 

 

Atribuições: Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira, 

observando o contido no relatório de Atividades e Pareceres da Auditoria Independente; 

examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; 

solicitar a Presidência do Conselho Administrativo a contratação de pericias e  

auditorias externas, sempre que esses serviços forem considerados indispensáveis ao 

bom desempenho de suas funções; elaborar e aprovar as suas normas de funcionamento, 

respeitados os  

princípios estabelecidos no Regimento Interno.  
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4.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados 

 
Quadro 21 - Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Deliberativo 

Conselho Administrativo 

Presidente: Paulo Carneiro 

Membros  Período de Gestão 

(Triênio) 

Entidade que 

Representa Titulares Suplentes 

Paulo Carneiro Edmar Corrêa de Oliveira 2015-2016 

 
FAET – TO  

Daniel Klüppel Carrara Lourdes Teresinha 

Henneman 

2014-2016 

 
SENAR – AC  

Antônia Leão da Silva Antônio Batista de Sá 2014-2016 

 
FETAET - TO 

Ruíter Luiz Andrade 

Pádua 

Adolfo de Freitas 

Guimarães 

2014-2016 

 

Classes Produtoras 

Nasser Iunes Juracy dos Santos 2014-2016 Classes Produtoras 

 

Quadro 22 - Relação de Dirigentes e Membros do Conselho Fiscal 

Conselho Fiscal 

Presidente: João Batista da Silva 

Membros 
Período de Gestão 

Entidade que 

Representa Titulares Suplentes 

Sani Jair Garay 

Naimayer 

Eurípedes Martins 

Costa 

2014-2016 FAET – TO  

João Batista da Silva Hanna Faria Coelho 2014-2016 SENAR – AC  

Luciano Fernandes 

Pereira 

Lilia Araújo Pinheiro 
2014-2016 FETAET – TO  

 

4.3 Atividades de correição e ilícitos administrativos 

 

O SENAR não dispõe de unidade específica de correição. Em conformidade 

com a estrutura organizacional e respectivas responsabilidades quanto à execução e os 

resultados dos trabalhos, cada gestor responde administrativamente sobre as ocorrências 

em sua área específica.  

Quando necessário, a ocorrência é levada ao conhecimento da Superintendência 

e, dependendo da complexidade do caso, pode ser criada por Instrução de Serviço, uma 

comissão de sindicância para análise e correção das irregularidades. No exercício de 

2015 não houve ocorrência de ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da 

entidade. 

 

4.4 Gestão de riscos e controles internos 

 

No segundo semestre do exercício de 2014, foi instituída a controladoria interna 

do SENAR-AR/TO, sendo homologada pelo Conselho Administrativo conforme 
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alteração do regimento interno em 02 de outubro de 2014, tendo como objetivo, dentre 

outros; 

 Elaborar e executar os projetos de Controladoria Interna para as áreas meio e 

fim, em consonância com o Plano Diretor da Instituição; 

 Realizar auditorias presenciais com o fim de coletar informações 

sistematizadas da dinâmica educacional, dos processos operacionais e da 

pesquisa e avaliação de egressos de eventos e outros procedimentos 

pertinentes; 

 Tabular, analisar e avaliar os dados e emitir os relatórios a serem 

encaminhados a Superintendência, para deliberar sobre os ajustes e/ou 

providências com os Departamentos e Assessorias.  

O responsável pela Controladoria Interna é designado pela Superintendência e 

deverá ter formação escolar superior. 

Com sua implantação, a atuação do Controle Interno passou a ser realizada 

antes, durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de acompanhar o 

planejamento realizado, garantir a legitimidade frente aos princípios constitucionais, 

verificar a adequação às melhores práticas de gestão e garantir que os dados contábeis 

sejam fidedignos, bem como: 

 execução ordenada, ética, econômica, 

 eficiente e eficaz das operações; 

 cumprimento das obrigações de accountability; 

 cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e; 

 salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. 

 

4.5 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

 
Quadro 23 - Remuneração Presidência/Superintendência 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva ou Conselho Administrativo ou Conselho Fiscal  

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2015 

Número de membros: 02 - 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) R$ 751.301,81 

a) Salário ou pró-labore R$ 551.202,50 

b) Benefícios diretos e indiretos R$ 200.099,31 
c) remuneração por participação em comitês - 

d) outros - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - 
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e) bônus - 

f) participação nos resultados - 

g) remuneração por participação em reuniões - 

h) comissões - 

i) outros - 

III – Total da Remuneração ( I – a+b ) R$ 751.301,81 

IV – Benefícios pós-emprego - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício 

do cargo 
- 

VI – Remuneração baseada em ações - 

Fonte: SENAR-AR/TO 

 

4.6 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

No exercício de 2015, não houve contratação de auditoria independente, porém, 

o Conselho Deliberativo, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno 

do Senar, aprovou a prestação de contas do SENAR – Administração Regional do 

Estado do Tocantins. 

 

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

5.1 Canais de acesso do cidadão 

 

Os canais de acesso do cidadão à entidade para fins de solicitações, reclamações, 

denúncias, sugestões são feitas diretamente no telefone da instituição e pelo site, 

www.senar-to.com.br, através do FALE CONOSCO, com objetivos sociais de 

interesse público, que possuem caráter educativo, informativo, de mobilização ou de 

orientação social, disponibilizando uma orientação à população que a habilite ao 

usufruto de bens ou serviços que expresse, com objetividade e clareza, mediante a 

utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão. 

 

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

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

Administração Pública Federal. 

 

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

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

Administração Pública Federal. 

http://www.senar-to.com.br/
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5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

unidade 

 

Conforme mencionado alhures, as informações referentes à atuação do SENAR 

AR/TO, consideradas úteis e relevantes à sociedade e que contribuem para a 

transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão anualmente apresentados, 

podem ser facilmente verificadas através do site www.senar-to.com.br. 

 

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1 Desempenho financeiro do exercício 

 

A principal fonte de recursos do SENAR é a Contribuição Previdenciária Rural 

– CPR, considerada a única fonte estável capaz de permitir o crescimento da Instituição. 

A contribuição mais significativa e importante é o pagamento ao SENAR de 0,2% da 

produção agropecuária comercializada. Atualmente o Órgão que presta este importante 

serviço a Instituição é a Receita Federal do Brasil que retém 3,5% do valor bruto 

recolhido pelos seus serviços. O universo potencial da contribuição ao SENAR-AR/TO 

está na ordem de mais de R$ 6 milhões, aproximadamente. 

No que se refere ao orçamento do exercício de 2015 (Receita), houve uma 

previsão inicial de R$ 65.397.812,00 (Sessenta e cinco Milhões trezentos e noventa e 

sete mil oitocentos e doze reais). Com a redução da arrecadação houve a necessidade de 

revisão de metas físicas e financeiras na reformulação do PAT/2015, na qual a receita 

reformulada passou para R$ 24.830.147,00 (Vinte e quatro milhões oitocentos e trinta 

mil cento e quarenta e sete reais). No entanto tivemos uma arrecadação no valor de R$ 

26.749.496,44 (Vinte e seis milhões setecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e 

seis reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, 7,73 % maior que o previsto na 

reformulação.  

No que se refere a despesa, o SENAR/TO realizou no exercício de 2015 o valor 

de R$ 23.415.319,26 (Vinte três milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e dezenove 

reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado na tabela abaixo. A instituição 

encerrou sua execução financeira no exercício de 2015, com superávit no valor de R$ 

3.333.777,18 (Três milhões trezentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais 

e trinta e dezoito centavos), após sua reformulação orçamentária. 
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O gráfico abaixo demonstra a adequação das despesas dentro dos percentuais de 

80% para as atividades da área fim e de 20% para as atividades da área meio. No 

exercício de 2015, foram aplicados 7,73 % para área meio e 92,27 % para a área fim, 

em conformidade com o que estabelece o Regimento Interno da Instituição. 

 

 
Gráfico 2 - Despesas 

Os controles exercidos pelo SENAR são feitos de forma progressiva, no decorrer 

da execução dos trabalhos e conclusiva, no final do exercício. Este procedimento 

permite aos gestores a realização de ajustes necessários ao bom desempenho dos 

trabalhos desenvolvidos no cumprimento da missão Institucional. 

% Regimental
% Realizado

20,00% 

7,73% 

80,00% 

92,27% 

Atividade Meio Atividade Fim

Gráfico 1 - Despesas 

38 
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SALDO -341.597,38 -1.745.117,45 5.420.492,01 3.333.777,18
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6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição, não 

houve reavaliação de bens. A depreciação e amortização são calculadas pelo método 

linear, baseadas na vida útil dos bens e com percentuais permitidos pela legislação 

tributária. 

 

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade  

 

A instituição disponibiliza o SIS – Sistema de Informação do Senar, para 

acompanhamento dos programas finalísticos. Nele são lançados todos os eventos 

programados e executados no ano, levando em consideração o seu custo médio.  

Para a execução financeira é utilizado o Sistema RM (Módulo FLUXUS), o qual 

foi parametrizado por centro de custo, seguindo a estrutura da instituição. 

Apesar de ainda não haver um sistema integrado de gestão, é possível gerar 

relatórios capazes de aferirem os reais custos dos programas, e consequentemente 

auxiliarem na tomada de decisão.  

 

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

 

     Informamos que as informações relativas a este tópico estão carreadas no item de 

anexos e apêndices. 

 

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

7.1 Gestão de pessoas 

 

No ano de 2015 o quadro de pessoal do SENAR-AR/TO foi composto por 352 

colaboradores, sendo 44 para executar as atividades da Instituição e 308 estiveram à 

disposição dos programas especiais executados em parcerias.  

Houve um crescimento relevante nas ações da Instituição, vinculado à 

maturidade da gestão de pessoas e a valorização dos funcionários. Nesse período o 

SENAR-AR/TO capacitou, através do SENAR/AC e outros parceiros, seus profissionais 

através de palestras, videoconferências, cursos e treinamentos específicos de cada área 

e/ou departamento, possibilitando melhor desempenho dos seus profissionais que 

precisam manter-se atualizados.  
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7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 
Quadro 24 - Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos 

Lotação 

Ingressos  Egressos 
Efetiva 

1. Empregados em Cargos Efetivos. 295 30 141 

2. Empregados com Contratos Temporários. 53 5 50 

3. Colaboradores sem Vínculo Empregatício. 4 4 3 

4. Total de Colaboradores (1+2+3) 352 39 194 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

Situação apurada em 31/12 

 
Quadro 25 - Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Empregados em Cargos Efetivos. 43 249 

2. Empregados com Contratos Temporários. - 56 

3.   3. Colaboradores sem Vínculo Empregatício. 1 3 

3. 4. Total de Colaboradores (1+2+3) 44 308 

Fonte: Sistema RM Labora – SRH 

Situação apurada em 31/12 

 
Quadro 26 - Detalhamento da estrutura de funções gratificadas 

Tipologias das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 

Autoriza

da Efetiva 

1.   Funções Gratificadas 

    1.1. Empregados de Carreira Vinculados a Unidade 

 

4 

 

1 

1.2. Empregados de Carreira em Exercício 

Descentralizado 

    2.   Total de Empregados com Funções Gratificadas 

(1+2)  

 
4 

 

1 

 

 

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 
Quadro 27 - Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimento
s e 

Vantagens 
Fixas(+ 

Adicionais) 

Despesas Variáveis 

Total 
Gratificações Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

Exercício
s 

2015 9.516.949,27 0,00 624.564,08 56.703,55 4.818.849,09 15.016.705,99 

2014 6.379.760,04 43.440,00 32.038,46 6.006,69 6.116.351,67 12.577.596,86 



37 

 

 

 

Empregados ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 

2015 128.040,65 27.233,33 20.620,76 - 
- - 

2014 - - - - 
- - 

Empregados cedidos com ônus 

Exercícios 

2015 - - - - 
- - 

2014 - - - - 
- - 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 
Obs.1: As despesas referentes aos Recursos Humanos, no exercício de 2014 não foram rateadas entre: 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada e Empregados ocupantes de funções 

gratificadas. 

Obs.2: Despesas Variáveis – Exercício 2015: 

     - Indenizações – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – R$ 293.884,87; Aviso Prévio 

Indenizado R$ 291.871,05; 13 Salário Indenizado R$ 22.428,92 e Decisão Judicial R$ 37.000,00 

     - Benefícios Assist. e Previdenciários: Salário Família R$ 2.093,68,  Salário Maternidade R$ 

48.370,18 e Auxílio Doença(15 dias atestado médico) R$ 6.239,69; 

     - Demais despesas variáveis: Horas Extras R$ 11.409,62; FGTS R$ 648.364,30; PIS R$ 90.954,44; 

INSS R$ 3.325.448,68; IRRF R$ 387.478,34; Plano de Saúde R$ 401.234,35; Vale Alimentação R$ 

1.422.764,86 e Seguro de vida R$ 8.866,47. 

 

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

O SENAR-AR/TO no exercício de 2015, objetivando minimizar os efeitos dos 

riscos acidentais, atuou em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Ocorreram sete afastamentos em 

virtude de doença, porém não relacionados ao trabalho e apenas dois acidentes de 

trabalho. 

 

7.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura 

 

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 

Cumpre informar neste item que, não existem imóveis da União que estejam sob a 

responsabilidade desta unidade prestadora de contas. Todavia, a instituição possui 

patrimônio imobiliário conforme quadro abaixo relacionado: 

 

Quadro 28 - Gestão do patrimônio imobiliário da União 

DESTINAÇÃO  Endereço Aquisição/ Ano 
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Sede do SENAR 

Administração Regional 

em Palmas Tocantins,   

 

Quadra 402 norte, com 

avenida Teotônio Segurado, 

Conj. 01 LTs 01 e 02. Cep: 

77.006-378. Área de 

3.067,50 m². Zona Urbana 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo Estado do Tocantins em 

19/04/2005, conforme R02-47.647 no 

Cartório de registro de imóveis.  

SENAR. 

Quadra 47, lote 01 Av. Eloas 

Brás. Área de 456,77m². 

Zona Urbana. Lagoa da 

Confusão 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural da Lagoa da 

Confusão do Estado do Tocantins em 

06/11/2013, conforme ato n° 945 no Cartório 

de registro de imóveis, comarca de 

Cristalândia. 

SENAR 

Chácara nº 44 de 360 

metros. Área 360m². Zona 

Sub urbana. Marianopólis 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de 

Marianópolis no Estado do Tocantins em 

03/07/2014 conforme Rn°1.419 no Cartório 

de registro de imóveis, comarca de Paraiso. 

SENAR 

Quadra Q- 107 lote 03 na 

Av. goiás centro. Com área 

de 410 m². Ponte Alta do 

Bom Jesus. 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de Ponte 

Alta do Estado do Tocantins em 30/04/2014 

conforme R0-03.M-882 no Cartório de 

registro de imóveis, comarca de Ponte alta. 

SENAR 
To 126, área de 1.000 m², 

zona urbana. Tocantinopólis 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de 

Tocantinópolis do Estado do Tocantins em 

09/12/2013, conforme. Matricula-3412 no 

Cartório de registro de imóveis, comarca de 

Tocantinópolis. 

SENAR 

Chácara 3-A loteamento 

suburbano de Aliança/TO. 

Com área de 0.1165 ha. 

Loteamento sub urbano.. 

Aliança 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de Aliança 

do Estado do Tocantins em 20/08/2013, 

conforme. Matricula-1.932 no Cartório de 

registro de imóveis, comarca desta cidade. 

SENAR 

Parte do imóvel Fazenda 

Oratório situada em área 

Suburbana 500 m². Almas 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de Almas do 

Estado do Tocantins em 16/09/2013, 

conforme. Matricula-4420 no Cartório de 

registro de imóveis, comarca desta cidade. 

SENAR 

 Chácara Rm lote 05, com 

área total de 423,75 m². 

Miracema 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de Miracema 

do Estado do Tocantins em 11/03/2014, 

conforme. RM2.476 no Cartório de registro 

de imóveis, comarca desta cidade. 

SENAR 

Parte do lote 06 e 13 Imóvel 

loteamento Água Bonita. 

Área 1.500,00 ha. Araguaçu 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de Araguaçu 

do Estado do Tocantins em 19/08/2014, 

conforme. R2M-4982 no Cartório de registro 

de imóveis, comarca desta cidade. 

SENAR 

Área de terreno denominada 

– Quadra n° 102-A, área 

remanescente- Setor 

Maranhão do Felipe, com 

área 900m²  

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pela Cooperativa de Mineração 

dos Garimpeiros de Cristalândia em 

27/03/2015, conforme  livro 2-R, fls 68, 

M.3696, R.1 cartório de registro desta 

cidade. 

SENAR - Centro de 

Excelência  

Chácara 330 A 

desmembrada da chácara 

330 do loteamento área 

verde de Palmas Gleba 

Ribeirão Taquarussu 2ª 

etapa. Área 20.000 m²  

Adquirido através de doação do município 

de Palmas para o SENAR, no cartório de 

Palmas 



39 

 

 

 

 

 

7.2.2 Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

 

Houve, conforme demonstrado no quadro abaixo, a locação de 06 (seis) imóveis. 

Destes, 05 (cinco) foram para funcionamento das sedes regionais, dada a necessidade de 

expansão do atendimento do SENAR/TO por todo Estado, garantindo melhor 

atendimento aos trabalhadores e produtores rurais. E 01 (um) para funcionamento do 

almoxarifado, vez que o prédio onde funciona a sede não dispõe de espaço físico 

suficiente para guarda de materiais. 

 

Quadro 29 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

ESCRITORIO 

REGIONAL 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

OBSERVAÇÕES 

Araguatins R$ 3.686,43  R$ 44.237,16 Contrato vigente 

Arraias R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 Contrato encerrado em 

2015 

Arraias R$ 1.900,00 R$ 7.600,00 Contrato vigente a partir 

de setembro / 2015 

Araguaína R$ 4.399,66 R$ 13.198,98 Contrato encerrado em 

fev/2015 

Araguaína R$ 4.100,00 R$ 24.600,00 Contrato encerrado 

(mar/15 a set/15) 

Gurupi R$ 5.497,07 R$ 38.479,49 Contrato encerrado em 

2015 

Gurupi R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 Contrato vigente a partir 

de agosto / 2015 

Paranã R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 Contrato encerrado em 

2015 

Palmas (Galpão Almoxarifado) R$ 5.500,00 R$ 67.559,44 Contrato vigente 

TOTAL GERAL R$ 207.425,12  

 

 

7.3 Gestão da tecnologia da informação 

 

7.3.1 Principais sistemas de informações 

 

A instituição tem envidado esforços no sentido de aperfeiçoar o funcionamento 

de sua área de tecnologia da informação, com o objetivo de garantir a satisfação de tais 

anseios, bem como viabilizar uma estrutura adequada à prestação dos serviços dessa 

natureza. 
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Todas as atividades inerentes à área de informática são atribuições da assessoria 

de tecnologia da informação. 

 
Quadro 30 - Principais sistemas de informações 

Sistemas Função Usuários 

Intranet Senar 

Sistema interno utilizado para o gerenciamento 

de diárias, credenciamento de instrutores, 

controle de equipamentos e informe de 

rendimentos. 

SENAR-AR-TO 

Webmail 

Webmail institucional, utilizando o Zimbra um 

software de servidor e cliente de código aberto 

para a troca de mensagens institucionais. 

SENAR-AR-TO e 

Regionais 

RM TOTVS 
Sistema integrado de Gestão Administrativa e 

Financeira. 
SENAR-AR-TO 

Portal RM 
Portal de acesso para os servidores realizarem 

a impressão de seus contracheques. 

SENAR-AR-TO e 

Regionais 

NUVMANAGER Sistema para o trâmite de processos internos. SENAR-AR-TO 

SIS 
Sistema finalístico para a gestão de eventos 

FPR e PS. 
SENAR-AR-TO 

 

 

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

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

 

Para uma prestação de serviço contínua e de qualidade, faz-se necessário o 

monitoramento proativo com a implementação de mecanismos de acompanhamento, de 

modo a detectar possíveis incidentes, buscando evita-los. Assim, foram adotadas as 

seguintes medidas: 

Firewall: Implantado PFSENSE sistema com objetivo de filtrar os pacotes que 

são gerados na rede interna da empresa (LAN) e muitas vezes ele impede a conexão 

com servidores externos que podem ser prejudiciais ao sistema de informação. Como 

prejudiciais podemos citar as redes de compartilhamento de arquivos que contém 

diversas ameaças conhecidas como Trojans, Worms e Vírus, estas ameaças muitas 

vezes utilizam nomes e extensões de arquivos como MP3, JPEG entre outros 

“disfarces”. 
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Backup: Implantado sistema de cópia externa diária dos bancos de dados dos 

sistemas administrativos e finalísticos, bem como do sistema de gerenciamento de redes 

(Windows Server, GPO e Active Directory). 

Sistema de Política do uso rede Windows (GPO): Implantado sistema de 

controle de instalação de software nos computadores da rede Windows do SENAR. 

Estrutura de rede: A infraestrutura de rede da instituição é feita sobre a 

topologia de rede estrela, na qual facilita a adição de mais equipamentos à rede de forma 

simples e garante com que a falha de um computador não afete o restante da rede.  

 

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 

contratação de serviços ou obra. 

 

Não se aplica. O SENAR não compõe a Administração Pública, seja direta ou 

indireta. Por esta razão, o SENAR não participa da Agenda Ambiental da 

Administração Pública e não possui, até o momento, Plano de Gestão e Logística 

Sustentável (PLS). 

 

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

8.1 Tratamento de determinação e recomendações do TCU 

 

Não houve, no ano de 2015, nenhuma deliberação exarada em acórdão do TCU. 

 

8.2 Tratamentos de recomendações do órgão de controle interno 

 
Quadro 31 - Recomendações da CGU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da recomendação da CGU 

Exercício Processo Relatório Item Data do Relatório 

2012 00226.000484/2013-75 201304370 1.1.1.1 05/09/2013 

Constatação 

Pagamentos por serviços não realizados 

Descrição da recomendação 

Adotar as medidas cabíveis para reaver a quantia indevidamente paga por serviços de consultoria sem a 

comprovação de sua realização. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
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        A empresa envolvida foi notificada para se manifestar quanto à realização dos serviços. A defesa já 

foi apresentada e está sendo analisada pelo SENAR-AR/TO.  

 

 

8.3 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações 

com o disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

Não se aplica. As contratações de obras, serviços, compras e alienações do 

SENAR são precedidas de licitação obedecidas pelo disposto no Regulamento de 

Licitações e Contratos – RLC, aprovado pela Resolução nº 001/CD de 22/02/2006.  
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9. ANEXOS E APÊNDICES 

 
Anexo 1 - Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 
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Anexo 2 - Demonstração do Resultado do Exercício 
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Anexo 3 - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
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Anexo 4 - Balanço Orçamentário 2015 - Receitas 

 
 



47 

 

 

 

 
Anexo 5 - Balanço Orçamentário 2015 - Despesas 
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Anexo 6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto (1 Atividades Operacionais) 
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Anexo 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto (2 Atividades de Investimentos) 

 


