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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– 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 2018, 

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 
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acesso 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- Identificação da unidade 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Tocantins 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Confederação Nacional da Agricultura 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 04.253.770/0001-05 

Principal atividade: Ensino Código CNAE: 8599699 

Contatos 

Telefones/fax: 63 3219-9200 

Endereço postal: 402 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conj 01, lotes 01 e 02, Palmas- TO, CEP 77006-
378 

Endereço eletrônico: rayley@senar-to.com.br / carol@senar-to.com.br 

Página na internet: www.senar-to.com.br 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho 
Administrativo 

Kátia Regina de Abreu 613.303.451-34 02/01/2018 a 26/02/2018 

Suplente  Paulo Carneiro 194.260.381-91 02/01/2018 a 26/02/2018 

Presidente do Conselho 
Administrativo 

Paulo Carneiro 194.260.381-91 27/02/2018 a 31/12/2018 

Suplente  Saddin Bucar Figueira 116.030.461-00 27/02/2018 a 31/12/2018 

Membro do Conselho 
Administrativo 

Matheus Ferreira Pinto 

da Silva 

715.637.331-53 02/01/2018 a 31/12/2018 

Membro do Conselho 
Administrativo 

Maria Guanamar 

Soares de Souza 

010.342.551-93 02/01/2018 a 31/12/2018 

Membro do Conselho 
Administrativo 

Benildes de Barros 

Garção 

061.089.541-91 02/01/2018 a 31/12/2018 

Membro do Conselho 
Administrativo 

Arnóbio Silva Queiroz 431.598.771-91 02/01/2018 a 31/12/2018 

Suplente Andrea Barbosa Alves 969.955.486-04 02/01/2018 a 31/12/2018 

Suplente Manoel Barbosa Morais 235.046.922-00 02/01/2018 a 31/12/2018 

Suplente João Carlos Botelho 

Martins 

307.343.471-20 02/01/2018 a 31/12/2018 

Suplente Ozenira Caldeira 

Marques 

166.267.021-49 02/01/2018 a 31/12/2018 

Presidente do Conselho 
Fiscal 

João Batista da Silva  417.634.671-04 02/01/2018 a 31/12/2018 
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Suplente Hanna Faria Coelho 094.144.596-85 02/01/2018 a 31/12/2018 

Membro do Conselho 
Fiscal 

João José dos Santos 

Marreiros 

269.678.393-49 02/01/2018 a 31/12/2018 

Membro do Conselho 
Fiscal 

Sani Jair Garay 

Naimayer 

101.545.400-30 02/01/2018 a 31/12/2018 

Suplente Luciano Fernandes 

Pereira  

818.043.421-49 02/01/2018 a 31/12/2018 

Suplente Cassiane Dal Bem 

Fialho 

005.922.141-09 02/01/2018 a 31/12/2018 

Superintendente 
Adjunto 

Frederico Sodré dos 

Santos  

530.137.191-68 07/06/2018 a 31/12/2018 

Superintendente Rayley Guida de Souza 

Campos Luzza 

618.418.031-20 01/01/2018 a 31/12/2018 

DIRETORES: 
 

Diretoria Técnica Andre Luiz de Castro 

Abreu 

849.273.051-04 01/01/2018 a 31/12/2018 

Diretoria Administrativa 
e Financeira 

Ana Carolina de A. G. 

Emmerich  

984.306.701-06 01/01/2018 a 31/12/2018 

 

Unidades descentralizadas 

Nome Principal Atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço 

ARAGUAÍNA Organizar as atividades 
da Unidade Regional de 
Araguaina/TO; 
Dar suporte aos 
produtores da região e 
Sindicatos Rurais; 
Supervisionar os cursos 
realizados na área de 
abrangência de 
Araguaína; 
Organizar eventos (FPR, 
PS, PE) na regional; 
Proceder a entrega de 
certificados; 
Coordenar o Polo Rede 
e-TEC - SENAR de 
Araguaína, curso técnico 
em Agronegócio; 
Realizar os serviços de 
secretaria do curso 
técnico em agronegócio; 
Corrigir relatórios do 
curso técnico em 
agronegócio; 
Administrar os atos 
relativos à assinatura dos 
contratos dos tutores 
e/ou instrutores; 
Articular visitas de campo 
e acompanhamento das 
aulas; 
Orientar e acompanhar 

Diva Lohaiane 

B. Furtado 

(063) 3416-0240                    

diva@senar-to.com.br 

Rua Horaldo 
Veloso, S/N 
Bairro 
Senador 
Cep: 77813-
430 
Araguaína - 
TO 
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tutores e instrutores; 
Auxiliar na mobilização 
de público alvo para 
cursos e eventos da 
Instituição. 
 

ARAGUATINS 

 

Organizar as atividades 
da Unidade Regional de 
Araguatins/TO; 
Acompanhar os Técnicos 
de Campo – Programa 
de Assistência Técnica e 
Gerencial – ATEG; 
Coordenar o programa 
Rede E-Tec/Núcleo 
Regional de Araguatins; 
Coordenar a realização 
dos eventos 
educacionais de FPR, 
PS, NCR ABC Cerrado 
na região; 
Supervisionar os Cursos 
realizados na Regional; 
Realizar parceria do 
Senar com outras 
instituições; 
Realizar outras 
atividades correlatas. 

Cláudio 

Ferreira da 

Silva 

(063)3474-3024  Rua Siqueira 
Campos               
esq. Com 07 
de setembro  
Nº 689 - 
Araguatins -
TO 

ARRAIAS (*) Organizar o Programa 
Rede e-TEC - Polo de 
Arraias-TO; 
Formular respostas aos 
e-mails e 
correspondências 
institucionais; 
Realizar as atividades da 
secretaria do Polo; 
Supervisionar e orientar 
os tutores da rede e-
TEC; 
Realizar a entrega de 
certificados; 
[Analisar a 
documentação de 
tutores] 
Auxiliar na seleção para 
contratação de tutores; 
Acompanhar as aulas 
presenciais em sala, 
saída de campo e no 
ambiente virtual da Rede 
e-TEC; 
Auxiliar na confecção de 
calendário escolar; 
Orientar os alunos no 
ambiente virtual; 
Realizar outras 
atividades correlatas. 
 

Wallacy Costa 

dos Reis 

  (063) 3653-1837 Av. 
Hidelbrando 
de senna Lote 
08 Quadra 50 
Bairro: Setor 
Central NA 1  
CEP:77330-
000 

AUGUSTINOPOLIS Organizar as atividades 
administrativas da 
Unidade Regional do 
município de 
Augustinópolis – TO; 
Atender e apoiar os 
Produtores Rurais do 
município de 

Cassia Rejane 

Cayres 

Teixeira 

63-99987-5614 

(institucional) 

 

 

Av. Goiás lote 
20 Quadra 15; 
Bairro: centro;  
CEP: 77.960-
000 
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Augustinópolis e região; 
Coordenar e 
Supervisionar os eventos 
educacionais de FPR e 
PS da região; 
Coordenar e 
Supervisionar os eventos 
educacionais dos 
Programas Especiais 
NCR e ABC Cerrado; 
Realizar outras 
atividades correlatas. 
 

GURUPI Organizar as atividades 
administrativas da 
Unidade Regional do 
município de Gurupi – 
TO; 
Atender e apoiar os 
Produtores Rurais do 
município de Gurupi e 
região Sul; 
Coordenar o programa 
Rede e-TEC Brasil – 
Polo de Gurupi; 
Coordenar e 
Supervisionar os eventos 
educacionais de FPR e 
PS da região; 
Coordenar e 
Supervisionar os eventos 
educacionais dos 
Programas Especiais 
NCR e ABC Cerrado; 
Realizar outras 
atividades correlatas. 
 

Marcelo 

Borges 

(063) 3351-3497 

gurupi@senar-

to.com.br 

Rua Senador 
Pedro 
Ludovico 
nº 673 entre 
avenida 
Paranã   e Av. 
Santa Catarina 
CEP: 77402-
070 Gurupi- 
TO 

(*) Regional de Arraias fechou em março de 2018. 

Organograma funcional 

 
Figura 1 Organograma 
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2.2- Finalidade e competências institucionais 

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

 De acordo com tais normativos, visa 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. Além disso, incentivar e auxiliar na 

melhoria e gestão da produtividade rural por meio de programas como o ATeG - 

Assistência Técnica e Gerencial. 

 Ainda, busca 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 a Administração Pública em assuntos relacionados com a formação 

de profissionais rurais e atividades assemelhadas. 

 

 Normas 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; 

 Portaria do SENAR-Administração Central nº 025/1994, de 04 de abril de 1994.  

 Demais normas relacionadas à gestão e a estrutura da unidade: 

 As competências do SENAR-AR/TO estão definidas no seu Regimento Interno, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, com a última alteração em 12 de setembro de 

2014, registrado no 1º Tabelionato de Notas de Palmas-TO, tendo, conforme disposto 

no art. 2º de tal documento, as seguintes atribuições: 

• Procurar integrar-se a outros órgão e entidades públicas e privadas, que se 

dediquem ou não à Formação Profissional Rural ou Promoção Social, os quais 
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são considerados colaboradores do SENAR-AR/TO, após a formalização por 

instrumentos legais; 

• Articular-se com entidades do setor rural e agroindustrial para execução dos 

trabalhos de Formação Profissional Rural e Promoção Social; 

• Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal especializado 

nas atividades integrantes do seu objetivo, bem como realizar capacitação e 

profissionalização sistemática de seu pessoal técnico, administrativo e de 

apoio; 

• Estabelecer politica de atuação que contemple cursos permanentes de longa, 

média e curta duração, bem como a realização e manutenção de capacitações 

e reciclagens de natureza transitória; 

• Fixar critérios a serem observados no âmbito de suas Unidades Operacionais 

Regionais e Escritórios de Representação, para assegurar que a seleção dos 

trabalhadores e produtores rurais, incluídos nos programas de formação 

profissional, seja feita de forma isenta e sem distinção de sexo, raça, crença 

religiosa ou convicção filosófica e política;  

• Organizar e executar pesquisas sobre aspectos vinculados à mão de obra rural 

e o mercado de trabalho; 

• Promover (em parceria) extensão rural de pesquisas e estudos sobre métodos 

ou processos educacionais apropriados à aprendizagem, focados na aquisição 

e utilização de conhecimentos, possibilitando a evolução socioeconômica das 

famílias rurais e suas respectivas comunidades; 

• Articular-se com os órgãos e entidades nacionais e internacionais assuntos 

relacionados com Formação Profissional Rural, Promoção Social e 

Conhecimento e Inovação, entre outras assemelhadas. 

Missão Visão de futuro Valores 
Realizar a Educação 

Profissional, a Assistência 

técnica e as atividades de 

Promoção Social, 

contribuindo para um cenário 

de crescente 

desenvolvimento da 

produção sustentável, da 

competitividade e de avanços 

sociais no campo. 

Ser reconhecida pela 

excelência na representação 

e zelo dos Produtores Rurais 

e contribuição para o 

desenvolvimento da 

sociedade 

 

1. Protagonismo 
2. Inovação 
3. Sustentabilidade 
4. Correspondência com a 

sociedade 
5. Credibilidade 

 
Normas da UJ  

Norma Endereço para acesso 

Lei 8.315/1991 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8315.htm 
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Decreto 566/1992 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0566.htm 

Resolução 001/2006/CD http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/RLC-SENAR.pdf 

Resolução 042/7/CD http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/REGULAMENTO-
DOS-PROCEDIMENTOS-PARA-CELEBRA%C3%87%C3%83O-DE-
TERMOS-DE-COOPERA%C3%87%C3%83O.pdf 

Outros documentos Endereço para acesso 

Organograma http://www.senar-to.com.br/administracao/files/files/Organograma.pdf 

Macroprocessos 
finalísticos 

http://www.senar-
to.com.br/administracao/files/files/Macroprocessos_Finalisticos.pdf 

 

2.3-Ambiente de atuação 

2.3.1-Ambiente de atuação da entidade 

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

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

Unidades Federativas. 

2.3.2-Ambiente de negócios da unidade  

 I Descrição geral 

 As ações do Senar Tocantins são organizadas e desenvolvidas de forma 

sistematizada, seguindo um processo de planejamento, execução, acompanhamento, 

avaliação e controle. Tais ações educativas visam o desenvolvimento integral das 

pessoas que residem essencialmente nas áreas rurais do estado, numa perspectiva 

de crescimento e bem estar social da classe rural. 

 II Adversidades 

 No desenvolvimento da missão institucional do Senar Tocantins, as principais 

adversidades encontradas, estão relacionadas à acessibilidade de determinadas 

regiões do estado, o que dificulta e às vezes até impossibilita a seleção de pessoas e 

composição de turmas para o efetivo desempenho de sua atividade finalística 

consistente na Formação Profissional Rural, Promoção Social e Assistência Técnica e 

Gerencial. 

 III Riscos 

 Na perspectiva dos riscos, podemos elencar a possibilidade de o Senar 

movimentar toda sua engrenagem com intento de cumprir seu mister e, ao chegar no 

destino, com todo aparato de materiais necessários à realização de treinamentos,  

deparar-se com a frustração de não ser possível a realização do evento pela ausência 

de quórum necessário.     
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 IV Estratégia de enfrentamento 

Para viabilizar suas ações de FPR, PS e ATeG, a Unidade Jurisdicionada 

estabelece parcerias com entidades, sindicatos rurais, associações de produtores, 

entidades de classe organizadas, Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, órgãos de assistência técnica e outros que as auxiliem a alcançar a 

clientela de modo abrangente e efetivo no maior número possível de municípios do 

estado. Essas entidades, por seu poder de atuação como lideranças locais e junto a 

seus associados, em geral atingem a capilaridade almejada pela instituição, 

contribuindo para o levantamento das necessidades locais de capacitação profissional, 

promoção social, mobilização e composição das turmas. 

3-Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 

3.1-Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

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

planejamento constante 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 de 

Formação Profissional Rural, Promoção Social, Assistência Técnica e Gerencial e 

Educação Formal. 

A Instituição 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. 

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 instâncias de governança e relatórios realizados por parte das coordenações 

estabelecidas na regional, que são trimestralmente apresentados aos Conselhos 

Administrativo e Fiscal da unidade. 

3.2 Informações sobre a gestão 

O SENAR-TO, no cumprimento de sua missão institucional, busca, através da 

prática de ações educacionais de Formação Profissional Rural, Promoção Social, 

Assistência Técnica e Gerencial e na área de Educação Formal contribuir para um 
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cenário de crescente desenvolvimento da produção, da competitividade e de avanços 

sociais no campo, mediante realização das seguintes ações finalísticas listadas 

abaixo, as quais, especificam os objetivos e metas desenvolvidas no ano de 2018, 

veja-se: 

Quadro 1 Formação Profissional Rural 

Programas/Projetos: Formação Profissional Rural 

Objetivos: Tem como objetivo principal propiciar oportunidades para homens e mulheres do 
campo, com capacitações contribuindo para sua profissionalização, sua integração na 
sociedade e melhorando sua qualidade de vida. 

Objetivos Estratégicos: Oportunizar aos produtores profissionalização e integração na 
sociedade e melhoria da qualidade de vida. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de eventos previstos 2018: 200 Nº de eventos realizados 2018: 214 

Nº de público previsto: 3.045 Nº de público realizado: 3.237 

 

Quadro 2 Programa Inclusão Digital 

Programas/Projetos: Programa Inclusão Digital 

Objetivos: Tem como objetivo principal propiciar oportunidades para homens e mulheres do 
campo, com capacitações sobre uso adequado e eficiente das novas tecnologias. 

Objetivos Estratégicos: Oportunizar aos produtores o conhecimento de novas tecnologias 
para implementação na sua propriedade rural. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de eventos previstos 2018: 40 Nº de eventos realizados 2018: 30* 

Nº de público previsto: 400 Nº de público realizado: 282 

  

Quadro 3 Programa Especial ABC Cerrado - Formação Profissional Rural 

Programas/Projetos: Programa Especial ABC Cerrado 

Objetivos: Capacitação para produtores rurais nas tecnologias de baixa emissão de 
carbono. 

Objetivos Estratégicos: Capacitar os Produtores rurais com enfoque em tecnologias de 
baixa emissão de carbono. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de Capacitações de Produtores 
previsto 2018: 19 

Nº de Capacitações de Produtores 
realizado 2018: 22 
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Quadro 4 Programa Mulheres Em Campo 

Programas/Projetos: Programa Especial Mulheres em Campo 

Objetivos: Programa voltado para despertar o interesse pela gestão e, assim, ampliar o 
protagonismo feminino na administração das empresas rurais. 

Objetivos Estratégicos: Oportunizar conhecimento de crescimento pessoal e profissional, 
com foco e dedicação para superar desafios do meio rural e contribuir para sucesso das 
propriedades. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de Capacitações de Produtoras 
previsto 2018: 40 

Nº de Capacitações de Produtores 
realizado 2018: 34* 

Nº de Propriedades previsto: 600 Nº de Propriedades realizado: 523 

 

Quadro 5 Programa Promoção Social 

Programas/Projetos: Programa Promoção Social 

Objetivos: Tem como objetivo principal propiciar as pessoas do meio rural aquisição de 
conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças de 
atitudes, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida e participação na comunidade 
rural. 

Objetivos Estratégicos: Oportunizar aos produtores o Conhecimento sociais e mudanças 
de atitudes, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida e participação na 
comunidade rural. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de eventos previstos 2018: 20 Nº de eventos previstos 2018: 13* 

Nº de público previsto: 340 Nº de público previsto: 196 

 

Quadro 6 Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural 

Programas/Projetos: Saúde do Homem e da Mulher Rural  

Objetivos: Oportunizar ações voltadas para educação, a promoção da saúde e prevenção 
de doenças relacionadas aos homens e mulheres, contribuindo para melhoria na qualidade 
de vida e longevidade. 

Objetivos Estratégicos: Realização de exames preventivos de PCCU e PSA e realização 
de palestras educativas com enfoque no câncer de colo de útero e de próstata, além de 
cuidados com higiene e IST - Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de eventos previsto 2018: 13 Nº de eventos realizado 2018: 13  

Nº de público previsto: 1.040 Nº de público realizado: 1.956 
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Quadro 7 Curso Técnico em Agronegócio - Rede Etec  

Programas/Projetos: Rede Etec 

Objetivos: 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. 

Objetivos Estratégicos: Possibilitar democraticamente a educação profissional e 
tecnológica utilizando-se de métodos da educação à distância. 

Deptº responsável: Gerencia da Rede e-Tec 

Metas previstas 2018 

Nº de turmas previsto 2018: 24 Nº de turma realizado 2018:  24 

Nº de público previsto: 490 Nº de público realizado:  539 

 

Quadro 8 Programa Especial ABC Cerrado - Assistência Técnica e Gerencial 

Programas/Projetos: Programa Especial ABC Cerrado 

Objetivos: Assistência técnica e gerencial em tecnologias de baixa emissão de carbono. 

Objetivos Estratégicos: Prestar assistência técnica e gerencial com enfoque em 
tecnologias de baixa emissão de carbono. 

Deptº responsável: Departamento de Educação Profissional e Promoção Social 

Metas previstas 2018 

Nº de Propriedades previsto: 419 Nº de Propriedades realizado: 401* 

Nº de Visitas Técnicas previsto: 3.358 Nº de Visitas Técnicas realizado: 3.330 

 

Quadro 9 Assistência Técnica e Gerencial - O Campo na Classe Média 

Programas/Projetos: O Campo na Classe Média - Assistência Técnica e Gerencial – AteG 

Objetivos: Prestação de assistência técnica e gerencial continuada em propriedades rurais 
que estejam incluídos nas classes D e E, elevando-os à classe média rural. 

Objetivos Estratégicos: Prestar assistência técnica e gerencial nas propriedades rurais que 
possuem suas atividades voltadas à produção. 

Deptº responsável: Gerencia de AteG 

Metas previstas 2018 

Nº de Propriedades Assistidas Prevista 
2018: 120 

Nº de Propriedades Assistidas Realizado 
2018: 81 

Nº de Visitas Técnicas Previstas: 840 Nº de Visitas Técnicas Realizadas: 491 
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Quadro 10 Assistência Técnica e Gerencial - Ovinocultura 

Programas/Projetos: Assistência Técnica e Gerencial – AteG – Ovinocultura 

Objetivos: Prestação de assistência técnica e gerencial continuada em propriedades rurais 
com criação de ovinos para alavancar a ovinocultura no estado do Tocantins. 

Objetivos Estratégicos: Prestar assistência técnica e gerencial nas propriedades rurais que 
possuem suas atividades voltadas à produção de ovinos. 

Deptº responsável: Gerencia de AteG 

Metas previstas 2018 

Nº de Propriedades Assistidas Prevista 
2018: 112 

Nº de Propriedades Assistidas Realizado 
2018: 122 

Nº de Visitas Técnicas Previstas: 952 Nº de Visitas Técnicas Realizadas: 663 

 

Produtores, seus familiares e trabalhadores rurais atendidos com capacitações, 

treinamentos, assistência técnica e gerencial, eventos de saúde preventiva ofertados 

pelo SENAR foram impactados positivamente, seja em mudanças de atitudes e 

comportamentos em prol da melhoria na qualidade e quantidade do que se produz ou 

seja em postura intelectualmente mais autônoma e dinâmica. Os maiores indicadores 

que retratam a melhora da qualificação dos produtores rurais tocantinenses referem-se 

ao aumento da produção agrícola tocantinense sem o aumento proporcional da área 

cultivada.  

Uma mudança de comportamento e atitudes por parte dos produtores 

tocantinenses, que deixam claros seus anseios e vontades de conhecimento e novas 

informações vem sendo perceptível. Mudanças ocasionadas pelo fruto da 

transferência de informações pelos treinamentos/capacitações e pelo trabalho de 

Assistência Técnica e Gerencial que vem cada vez mais aproximando SENAR, 

produtores e trabalhadores rurais. 

No que se refere aos indicadores de desempenho da atividade fim, podemos 

destacar os números constantes do quadro abaixo:  

Quadro 11 Indicadores 

INDICADORES (SENAR-AR/TO) 2018 

Nº de instrutores e tutores disponíveis (FPR/PS/PE) 176 

Nº de instrutores e tutores utilizados (FPR/PS/PE) 107 

Nº de Ações de FPR e PS para novos Instrutores 14 

Nº de novos Instrutores qualificados 152 
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Nº de municípios atendidos (FPR/PS/PE) 65 

Nº de participantes (ATeG/FPR/PS/PE/E-TEC) 6.219 

Nº de inscritos (FPR/PS/PE) 5.451 

Carga Horária Total Realizada (FPR/PS/PE) 9.138 

Nº de eventos realizados (totais) 311 

Nº de visitas técnicas (ATeG) 4.484 

 
3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico 

O SENAR AR/TO atualmente não possui planejamento estratégico 

implementado. Todavia, impende destacar que 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 

de 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. 

4-Governança 

4.1-Descrição das estruturas de governança 

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

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

4.1.1. 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.    
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 Atribuições: Fixar a política de atuação da Administração Regional e 

Estabelecer as normas de funcionamento que regerão suas atividades; aprovar os 

planos anuais e 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); 
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- Assessora Especial; 

- Diretoria Técnica (DITEC) 

- Diretoria de Administração e Finanças (DAF); 

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

- Unidades Operacionais Regionais (UOR). 

 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 
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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.  

4.2-Gestão de riscos e controles internos 

No segundo semestre do exercício de 2014, foi instituída a Assessoria de 

Controle Interno do SENAR-AR/TO, sendo homologada pelo Conselho Administrativo 

conforme 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 Assessoria de Controle Interno é designado pela 

Superintendência e deverá ter formação escolar superior. 

4.2.1-Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

A Assessoria de Controle Interno do Senar Tocantins contribui de maneira 

eficiente, auxiliando a Instituição a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada, para avaliar e melhorar a eficácia dos 

processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.  

4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

O Senar Tocantins não possui unidade de Auditoria Interna em sua estrutura 

básica.  

5- Relacionamento com a sociedade 

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 

http://www.senar-to.com.br/
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usufruto de bens ou serviços que expresse, com objetividade e clareza, mediante a 

utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão. 

5.1- Canais de acesso do cidadão 

Para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a comunicação é 

essencial para a boa gestão tanto na comunicação interna como também a externa e 

por isso a instituição, conta com os meios de comunicação através do site, facebook, 

webmail, e-mail, whatsapp e nos telefones da instituição, à disposição daqueles que 

necessitam de informações e orientações.  

Redes Sociais 

O Senar está presente nas redes sociais: facebook e whatsapp, com o objetivo 

de aperfeiçoar a cobertura dos eventos, com informações, imagens e vídeos. Além 

disso, o contato por meio dessas redes permite que o cidadão seja ouvido 

diretamente, sem intermediários, proporcionando uma relação transparente entre a 

instituição e seu público alvo.  

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados 

Atualmente o SENAR não trabalha com ouvidoria, seu canal de atendimento 

“telefone” atende à demanda. 
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Portal FALE CONOSCO 

Figura 2 - Portal fale conosco 

 

5.2- Mecanismos de Transparência Sobre a Atuação da Unidade 

 Conforme já mencionado, 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 pelo link: 

(http://www.senar-to.com.br/pagina.php?l=3c424f07df65a01ff10c52bee6675fe3). 

5.3- Avaliação dos Produtos e Serviços pelos Cidadãos Usuários 

O portal do SENAR-TO, através do menu FALE CONOSCO, é um dos 

instrumentos de Comunicação utilizados pela Instituição para dialogar com o público 

externo quanto à avaliação dos seus produtos e serviços.  

Outro mecanismo importante são as fichas de qualificações dos treinamentos 

oferecidos, que são expedidas pelos produtores e trabalhadores rurais após o 

encerramento das atividades capacitadoras.  

6- Desempenho financeiro e informações contábeis  

http://www.senar-to.com.br/
http://www.senar-to.com.br/pagina.php?l=3c424f07df65a01ff10c52bee6675fe3
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6.1- Desempenho financeiro do exercício 

 
Gráfico 1 Receitas 

 

Principais receitas (em milhares 
de reais) 

2017 
(Executado) 

2018 
(Executado) 

2019 
(Previsto) 

Receitas de Contribuições  9.540.831,40 11.472.690,90 12.700.000,00 

Receitas de Serviço  4.174.080,00 0,00 780.000,00 

Transferências Correntes  2.802.603,28 2.225.484,44 2.283.759,00 

Outras Receitas Correntes  230.042,71 148.812,53 53.000,00 

Total 16.747.557,39 13.846.987,87 15.816.759,00 

 

Análises: 

 

Percebe-se que houve uma redução 17,32% na Receita no ano de 2018, em 

relação ao ano de 2017. Ela se deu, especialmente, pela frustração de receitas receita 

de serviços, decorrentes das ações de Assistência Técnica e Gerencial e Programas 

Especiais, através das parcerias SEBRAETEC e Negócio Certo Rural.  
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Gráfico 2 Despesas 

 

 

Principais despesas (em milhares de 
reais) 

2017 
(Executado) 

2018 
(Executado) 

2019 
(Previsto) 

Pessoal e Encargos Sociais 5.950.551,11 6.114.913,80 6.952.995,00 

Material de Consumo 412.226,78 863.524,35 981.875,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.165.194,37 5.784.048,67 6.576.783,00 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 973.740,48 576.552,59 655.572,00 

Viagens e Serviços (Diárias, Jetons) 208.027,50 364.310,00 414.241,00 

Despesas Operacionais (Patrocínio e 
Depreciação) 

876.595,23 190.415,49 216.513,00 

Despesas Financeiras (Tarifas 
Bancárias) 

16.993,36 16.515,58 18.780,00 

Total 13.603.328,83 13.910.280,48 15.816.759,00 

 

Análises: 

As despesas executadas no ano de 2018 foram apenas 2% maior em relação 

ao ano de 2017, devido principalmente ao reajuste salarial e a aquisição de materiais 

de consumo, possível dada a melhoria no comportamento da receita de contribuições. 

Já no ano de 2019, há uma previsão de despesas de 13% a mais em relação às 

realizadas em 2018. Tal estimativa reflete a previsão na execução de novos projetos, 

como Assistência Técnica e Gerencial, além das ações do programa Negócio Certo 

Rural.  

6.2- Principais contratos firmados 

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

/ano 
Objeto Favorecido CNPJ/CPF Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. Elem. 

despesa 
Valor total 

023/2018 Contratação de Capital Tur 09.045.079/ Pregão 06/07/2018 (A) (O) Serviços de 477.650,00 
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empresa 
especializada na 
prestação de 
serviços de 
locação de ônibus 
tipo executivo e 
micro-ônibus, para 
realização de 
transporte 
intermunicipal e 
interestadual, por 
quilometro rodado. 

Transporte 
e Turismo 
EIRELI-ME. 

001-41 presencial 
sem registro 
de preços 

Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

020/2018 Contratação de 
empresa para 
fornecimento 
especializado de 
serviço de 
processamento de 
documentos e 
gestão da 
informação,, 
incluindo: 
gerenciamento 
através de 
software para 
contabilização e 
produção de 
documentos físicos 
coloridos, preto, 
branco e 
digitalização. 

Martins – 
soluções 
para 
escritórios 
eireli – epp 

055655190
00300 

Pregão 
presencial 
nº 002/2017 
– SRP. 

25/06/2018 (A) (O) Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

99.156,00 

011/2018 Contratação de 
empresa 
especializada em 
locação, 
montagem e 
desmontagem de 
equipamentos e 
estruturas para 
eventos 

Ra 
energética 
locações e 
eventos 
eireli - me 

022555260
00148 

CONVITE 27/02/2018 (A) (O) Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

139.353,90 

011/2018 
 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
locação, 
montagem e 
desmontagem de 
equipamentos e 
estruturas para 
eventos 

D f p 
comercial 
eireli – me 

227942350
00135 

CONVITE 27/02/2018 
 

(A) 
(A) 

(O) 
(O) 

Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

96.123,88 
 

1142/201
8 

Contratação de 
empresa 
especializada na 
prestaça~o de 
serviços de buffet ( 
coffee break, 
brunch, 
almoço/jantar e 
lanche 
pedagógico). 

João Maciel 
Carvalho 
Bezerra & 
CIA LTDA-
ME. 

14.400.593/
0001-98 

Pregão 
presencial 
nº 010/2018 
– Sistema 
de Registro 
de Preço. 

13/11/2018 (A) (O) Serviços de 
T3erceiros 
– Pessoa 
Jurídica. 

170.450,00 

25/2018 Contratação de 
empresa 
especializada em 
Comunicação 
Visual. 

KW 
COMERCIA
L EIRELI – 
ME. 

05.351.803/
0001-04 

Convite Nº 
001/2018. 

06/02/2018 (A) (O) Material  258.750,00 

938/2018 Contratação de 
empresa 
especializada para 
a prestação de 
serviços de 
reserva, emissão, 
marcação, 
remarcação e 
fornecimento de 
passagens aéreas 
em âmbito 
nacional e 
internacional e 
demais serviços, 
por demanda 

WC 
VIAGENS E 
TURISMO 
LTDA – ME. 

13.480.254/
0001-04 

Pregão 
presencial 
Nº 
009/2018. 

08/10/2018 (A) (O) Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

200.000,00 

016/2017 
 

Contratação de 
empresa 
especializada para 
prestação de 
serviços de 
telefonia móvel 
pessoal e pacote 

Claro s.a. 404325440
00147 

Pregão 
presencial 
sem registro 
de preços 

08/1112018 (P) (O) Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

77.790,72 
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de dados para 
acesso à internet 

004/2018 
 
 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
realização de 
exames 
laboratoriais de 
citologia cervico 
vaginal (exame do 
colo do útero) e 
PSA (exame de 
próstata). 
 

Sérgio 
Antônio 
Aguiar – ME 

 
131937820
00174 
 

Pregão 
presencial 
com registo 
de preços 

07/022018 
 

(A) (O) Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

52.500,00 
 

036/2018 Contratação de 
empresa 
especializada em 
serviços de 
confecção e 
fornecimento de 
materiais gráficos. 

Gráfica e 
editora WR 
– Eireli 

184754380
00191 

Pregão 
Presencial 
nº 005/2018 

20/02/2018 (A) (O) Serviços 
gráficos. 
 

162.906,00 

 

6.3- Transferências, convênios e congêneres 

Informamos que as transferências realizadas em 2018 encontram-se descritas 

na tabela encaminhada em anexo. 

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens 

do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

As depreciações, amortizações e exaustões são calculadas pelo método linear, 

mediante aplicação de taxas que levam em consideração o tempo da vida útil 

estimada dos bens com os respectivos valores residuais. Conforme tabela abaixo: 

Descrição Anos

Equipamentos de Informática 5

Máquinas, Aparelho e Equipamentos 10

Móveis e Utensílios 10

Veículos 5  

Em relação à avaliação e mensuração de ativos, não são revisados e ajustados 

ao valor presente, sendo contabilizado apenas pelo valor de aquisição, formação ou 

construção. Já o passivo circulante e não circulantes são demonstrados pelos valores 

conhecidos ou calculáveis dos correspondentes encargos aplicados até a data do 

balanço patrimonial.  

6.5- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 

Demonstração 
contábil/notas 
explicativas 

Endereço para acesso 

Balanço Patrimonial http://senar-
to.com.br/administracao/files/files/BalancoPatrimonial(2).pdf 

Balanço Orçamentário http://senar-
to.com.br/administracao/files/files/BalancoOrcamentario(1).pdf 
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Balanço Financeiro http://senar-
to.com.br/administracao/files/files/BalancoFinanceiro(1).pdf 

Demonstração das 
Variações Patrimoniais 

 
http://senar-to.com.br/administracao/files/files/DVP(10).pdf 

Demonstração das 
Mutações do 
Patrimônio Líquido 

 
http://senar-to.com.br/administracao/files/files/DMPL(10).pdf 

Demonstração do 
Fluxo de Caixa Método 
Indireto 

 
http://senar-to.com.br/administracao/files/files/DFC(12).pdf 

 
6.6- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 

legislação específica 

Demonstração 
contábil/notas 
explicativas 

Endereço para acesso 

Demonstração 
do Resultado 
do Exercício 

 
Não se aplica 

Notas 
Explicativas 

http://senar-
to.com.br/administracao/files/files/NotasExplicativas(2).pdf 

 

7- Áreas especiais da gestão 

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

O quadro de pessoal do SENAR-AR/TO no ano de 2018 foi composto por 93 

colaboradores, que executaram suas atividades nas diversas áreas da instituição, nos 

Departamentos da Diretoria Administrativa e Financeira, da Diretoria Técnica, 

Assistência Técnica e Gerencial, Escola de Florestas e nas Unidades Operacionais 

Regionais, localizadas nos municípios de Gurupi, Arraias, Araguaína, Araguatins e 

Augustinópolis. 

Dentre outras ações desenvolvidas pelo SENAR – AR/TO em parceria com os 

Sindicatos Rurais e outros Parceiros, destacamos: CNA Jovem, Mulheres em Campo, 

Programa Saúde da Mulher Rural, Programa Saúde do Homem, Programa Inclusão 

Digital, Programa Negócio Certo Rural, Programa ABC Cerrado, Programa Rede e-

Tec Brasil e Programa Nivelamento – SENAR CENTRAL.  

O SENAR ADM/ TO visando o fortalecimento da política de valorização dos 

seus colaboradores, capacitou através de palestras, videoconferências, cursos e 

treinamentos, 189 (cento e oitenta e nove) funcionários/estagiários e 145 (cento e 

quarenta e cinco) colaboradores eventuais. 
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7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 

Quadro 12 Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos 

 

Ingressos  Egressos Lotação 

1. Empregados em Cargos Efetivos. 
80 15 11 

2. Empregados com Contratos Temporários. 
- - - 

3. Colaboradores sem Vínculo Empregatício. 
13 07 06 

4. Total de Colaboradores (1+2+3) 
93 22 17 

Fonte: Sistema RM Labore - SRH 

 

Quadro 13 Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Empregados em Cargos Efetivos. 23 57 

2. Empregados com Contratos Temporários. - - 

3.   3. Colaboradores sem Vínculo Empregatício. 02 11 

3. 4. Total de Colaboradores (1+2+3) 25 68 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 
 

Quadro 14 Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas(+ 
Adicionais) 

Despesas Variáveis 

Total Gratifica
ções 

Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciário

s 

Demais 
despesas 
variáveis 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

Exercíci
os 

2018 4.153.791,54 - 78.959,59 5.580,76 2.857.819,45 7.044.213,27 

       

Empregados ocupantes de Funções gratificadas 

Exercício
s 

2018    - - - 

    - - - 

Empregados cedidos com ônus 

Exercício
s 

2018 - - - - - - 

 - - - - - - 

Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 

Nota Explicativa: 
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Demais Despesas variáveis – incluem despesas com plano de saúde, seguro 

de vida, exames ocupacionais, auxílio alimentação, vale transporte e despesa com 

Estagiários. 

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

No exercício de 2018 não foi registrado nenhum afastamento por acidente de 

trabalho; apenas 03 (três) afastamentos por motivo de doença e 02(dois) de Licença 

Maternidade. O SENAR-ADM/TO neste mesmo ano manteve o seu contrato de 

Seguro de Vida, oferecendo as melhores coberturas de vida aos seus colaboradores e 

familiares.  

7.1.4 Política de contratação de estagiários 

O SENAR-AR/TO investe em Programa de Estágio para jovens estudantes de 

nível médio e superior, objetivando inseri-los no mercado de trabalho. No corrente ano 

foi dada a oportunidade de contratação a um 01(um) estagiário, para execução na 

área fim da Instituição.  

Em parceria com o IEL – Instituto Euvaldo Lodi, foi firmado 12 (doze) contratos 

de estágios, ofertados a estudantes de diversos cursos.   

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

Descrição da política de remuneração dos administradores da entidade e dos 

conselheiros. 

Remuneração dos administradores 

Cargo Remuneração anual (R$) 

Membros do Conselho: 

Presidência 246.973,25 

Membros do Conselho Administrativo 9.600,00 

Membros do Conselho Fiscal 3.600,00 

Diretoria Executiva 

Superintendência 335.757,72 

Superintendência Adjunta 187.215,51 

Diretoria de Administração e Finanças 160.765,48 

Diretoria Técnica 142.338,17 
 

Obs: Os valores informados de pagamentos aos membros dos conselhos Administrativo e Fiscal referem-

se a jetons. 

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
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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 15 patrimônio imobiliário 

DESTINAÇÃO  Endereço Aquisição/ Ano 

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. 

Adquirido através de título de DOAÇÃO, 

transmitido pelo sindicato rural de 
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Miracema 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 

 

7.3.1 Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

Houve, conforme demonstrado no quadro abaixo, a locação de 03 (três) 

imóveis, todos 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. 

Quadro 16 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. 

Augustinópolis R$ 1.848,50 R$ 20.333,50 Contrato vigente desde 

09/02/2018. 

Gurupi R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 Contrato encerrado 

TOTAL GERAL R$ 82.570,66  

 

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 

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 



Relatório de Gestão 2018 35 SENAR/TO 

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 

8.1.1- Tratamento de deliberações do TCU 

Não houve, no ano de 2018, nenhuma deliberação exarada em acórdão do 

TCU. 

8.1.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Não houve, no ano de 2018, nenhuma recomendação exarada pelo Órgão de 

Controle Interno. 

8.1.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

No ano de 2018, não houve realização de Auditoria Interna no Senar Tocantins. 

No entanto, foi efetuado o acompanhamento das atividades por meio da auditoria 

independente Biângulo Auditores Independentes e Consultoria Tributária, sendo o 

Relatório de opinião quanto ao exercício em comento, emitido sem ressalvas. 

9- Anexo: Banco de Dados 

9.1- Licitações e Contratos; 

9.2- Transferências de Recursos; 

9.3- Receitas da Unidade; 

9.4- Despesas da Unidade; 

9.5- Remuneração dos Empregados. 


