
 

PORTARIA Nº 065/2021 SENAR-AR/BA 

 

O Presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – Administração Regional da Bahia - SENAR-AR/BA, no uso de suas 

atribuições Regimentais,  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. O Edital de Credenciamento SENAR Nº 01/2019 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

GERENCIAL – ATeG DO AGRONORDESTE; 

2. O Edital de Credenciamento SENAR Nº 02/2017 – PRO SENAR; 

3. A necessidade de repasse de valores de prestadores de Serviços, devidamente 

credenciados no Senar-AR/BA – Assistência Técnica; 

4. A necessidade de regulamentação da Assistência Técnica Virtual para prestação 

de serviços, dos programas de Assistência Técnica e Gerencial, inclusive os 

programas em parceria com o SENAR Administração Central; 

5. O Programa Incentivo – Assistência Técnica Cacau. 

 

RESOLVE: 

 

1. Tornar sem efeito a Portaria nº. 031/2021, datada de 16 de abril de 2021; 

2. ESTABELECER o valor das visitas de campo, visitas virtuais e das entregas 

técnicas dos serviços de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, na forma que 

segue: 

 

PERFIL SERVIÇOS VALOR 

UNITÁRIO 

Técnico de Campo 

Visita de campo 

(AGRONORDESTE) 

 

Visita mensal com foco em gestão rural, orientação 

e melhorias dos processos produtivos e adequação 

tecnológica realizada nas propriedades rurais 

seguindo a metodologia ATeG. Cada visita terá a 

duração média de 4 horas. Entregas: Relatório 

mensal, Relatório de execução de visitas, Lista de 

assinatura dos produtores visitados, cadastro das 

visitas e dados técnicos e econômicos no SISATeG. 

R$200,00 



 

Técnico de Campo 

Visita virtual 

(AGRONORDESTE) 

 

Visita virtual mensal com foco em gestão rural, 

orientação e melhorias dos processos produtivos e 

adequação tecnológica realizada nas propriedades 

rurais seguindo a metodologia ATeG. Cada visita 

virtual terá a duração média de 1 hora terá o valor de 

25% da visita presencial de campo. A visita virtual 

deverá ser realizada através de ligação via 

WhatsApp ou celular, podendo ser chamada de 

vídeo de preferência. Entregas: Preenchimento do 

Questionário dentro do SISATeG; Preenchimento da 

planilha de acompanhamento mensal; Lançamento 

dos dados no SISATEG (produtivos e econômicos); 

Orientação técnica lançada no SISATeG; 

Comprovação do contato feito com o produtor 

através da inserção da imagem da ligação (print 

screem da chamada) no campo de recomendações 

da visita, Relatório mensal no SISATeG, ao gerar o 

relatório o Técnico de Campo deverá marcar como 

Atendimento Virtual todas as visitas realizadas nesta 

modalidade. 

R$ 50,00 

Supervisor Técnico 

(AGRONORDESTE) 

 

Visita mensal com foco no apoio aos Técnicos de 

Campo no aspecto tecnológico e metodológico na 

garantia da execução da metodologia da Assistência 

Técnica e Gerencial-ATeG e no acompanhamento 

do trabalho desenvolvido pelos Técnicos de Campo. 

Cada visita terá a duração média de 2 horas. 

Entrega: Relatório mensal de validação dos 

documentos referentes às visitas realizadas pelos 

Técnicos de Campo. 

R$ 280,00 

Técnico de Campo 

Visita de campo 

(FIP - PAISAGENS 

RURAIS) 

 

Visita mensal com foco em gestão rural, orientação 

e melhorias dos processos produtivos e adequação 

tecnológica realizada nas propriedades rurais 

seguindo a metodologia ATeG. Cada visita terá a 

duração média de 4 horas. Entregas: Relatório 

mensal, Relatório de execução de visitas, Lista de 

assinatura dos produtores visitados, cadastro das 

visitas e dados técnicos e econômicos no SISATeG 

R$300,00 



 

Técnico de Campo 

Visita virtual 

(FIP - PAISAGENS 

RURAIS) 

 

Visita virtual mensal com foco em gestão rural, 

orientação e melhorias dos processos produtivos e 

adequação tecnológica realizada nas propriedades 

rurais seguindo a metodologia ATeG. Cada visita 

virtual terá a duração média de 1 hora terá o valor de 

25% da visita presencial de campo. A visita virtual 

deverá ser realizada através de ligação via 

WhatsApp ou celular, podendo ser chamada de 

vídeo de preferência. Entregas: Preenchimento do 

Questionário dentro do SISATeG; Preenchimento da 

planilha de acompanhamento mensal; Lançamento 

dos dados no SISATeG (produtivos e econômicos); 

Orientação técnica lançada no SISATeG; 

Comprovação do contato feito com o produtor 

através da inserção da imagem da ligação (print 

screem da chamada) no campo de recomendações 

da visita, Relatório mensal no SISATeG, ao gerar o 

relatório o Técnico de Campo deverá marcar como 

Atendimento Virtual todas as visitas realizadas nesta 

modalidade. 

R$ 75,00 

Supervisor Técnico 

Visita de campo 

(FIP - PAISAGENS 

RURAIS) 

 

Visita mensal com foco no apoio aos Técnicos de 

Campo no aspecto tecnológico e metodológico na 

garantia da execução da metodologia da Assistência 

Técnica e Gerencial-ATeG e no acompanhamento 

do trabalho desenvolvido pelos Técnicos de Campo. 

Cada visita terá a duração média de 2 horas. 

Entrega: Relatório mensal de validação dos 

documentos referentes às visitas realizadas pelos 

Técnicos de Campo. 

R$ 200,00 

TÉCNICO DE CAMPO 

- VISITA DE CAMPO 

(PROGRAMA 

INCENTIVO) 

Realizar visita presencial aos produtores com foco 

em gestão rural, orientação e melhorias dos 

processos produtivos e adequação tecnológica 

realizada nas propriedades rurais seguindo a 

metodologia ATeG. Entregas: Relatório mensal, 

cadastro das visitas e dados técnicos e econômicos 

no SISATeG. 

 

 

 

R$ 200,00 



 

TÉCNICO DE CAMPO 

- VISITA VIRTUAL 

(PROGRAMA 

INCENTIVO) 

Realizar visita virtual com foco em gestão rural, 

orientação e melhorias dos processos produtivos e 

adequação tecnológica realizada nas propriedades 

rurais seguindo a metodologia ATeG. A visita virtual 

deverá ser realizada através de ligação de aplicativo 

ou da rede de telefonia, podendo, preferencialmente, 

ser chamada de vídeo. Entregas: Lançamento dos 

dados no SISATEG (produtivos e econômicos); 

Orientação técnica lançada no SISATeG; 

Comprovação do contato feito com o produtor 

através da inserção da imagem da ligação (print 

screem da chamada) no campo de recomendações 

da visita, Relatório mensal no SISATeG, ao gerar o 

relatório o Técnico de Campo deverá marcar como 

Atendimento Virtual todas as visitas realizadas nesta 

modalidade. Cada visita virtual terá o valor de 25% 

da visita presencial de campo. 

R$ 50,00 

SUPERVISOR 

(PROGRAMA 

INCENTIVO) 

Realizar visita mensal, conforme orientações do 

Documento Norteador da ATeG; Prestar o suporte 

tecnológico, metodológico e ambiental aos Técnicos 

de Campo; Garantir a execução da Metodologia da 

ATeG; Analisar as metas estabelecidas de 

planejamento de cada propriedade; Supervisionar a 

evolução dos técnicos e dos grupos de produtores; 

Realizar visitas aos produtores atendidos sem a 

presença do Técnico de Campo, com o objetivo de 

avaliar a atuação e o cumprimento do serviço 

executado pelo técnico; Realizar o monitoramento, 

avaliação e solicitação de ajustes dos dados 

lançados no Sistema de Monitoramento da ATeG - 

SISATeG; Validar os documentos referentes às 

visitas realizadas pelos técnicos de campo. Entrega: 

Relatório de Supervisão com registros fotográficos 

(SISATeG), cópia dos materiais didáticos físicos 

e/ou digitais utilizados nas ações realizadas no 

âmbito do projeto. 

R$ 280,00 



 

TÉCNICO DE CAMPO 

E SUPERVISOR 

(PROGRAMA 

INCENTIVO) 

Aplicar e preencher questionários socioeconômicos, 

produtivos e ambientais disponibilizados no Sistema 

SISATeG e/ou outros dispositivos de monitoramento 

e avaliação das informações operacionais e 

resultados técnicos, gerenciais e ambientais. 

Entrega: Questionários Preenchidos. 

R$ 100,00 

Técnico de Campo 

Visita de campo 

PRO-SENAR 

Visita mensal com foco em gestão rural, orientação 

e melhorias dos processos produtivos e adequação 

tecnológica realizada nas propriedades rurais 

seguindo a metodologia ATeG. Cada visita terá a 

duração média de 4 horas. Entregas: Relatório 

mensal , Relatório de execução de visitas, cadastro 

das visitas e dados técnicos e econômicos no 

SISATeG. 

R$  200,00 

Técnico de Campo 

Visita virtual 

PRO-SENAR 

Visita virtual mensal com foco em gestão rural, 

orientação e melhorias dos processos produtivos e 

adequação tecnológica realizada nas propriedades 

rurais seguindo a metodologia ATeG. Cada visita 

virtual terá a duração média de 1 hora terá o valor de 

25% da visita presencial de campo. A visita virtual 

deverá ser realizada através de ligação via 

WhatsApp ou celular, podendo ser chamada de 

vídeo de preferência. Entregas: Preenchimento do 

Questionário dentro do SISATeG; Preenchimento da 

planilha de acompanhamento mensal; Lançamento 

dos dados no SISATEG (produtivos e econômicos); 

Orientação técnica lançada no SISATeG; 

Comprovação do contato feito com o produtor 

através da inserção da imagem da ligação (print 

screem da chamada) no campo de recomendações 

da visita, Relatório mensal no SISATeG, ao gerar o 

relatório o Técnico de Campo deverá marcar como 

Atendimento Virtual todas as visitas realizadas nesta 

modalidade. 

R$ 50,00 

Consultor Técnico em 

Reprodução 

Visita às propriedades rurais com foco no 

diagnóstico, orientação e melhorias dos processos 

reprodutivos dos rebanhos. Relatório de reprodução 

contendo dados reprodutivos, estágio de lactação e 

escore corporal. 

R$ 280,00 



 

Consultor Técnico 

Visita de campo 

 

Visita às propriedades rurais com foco em gestão 

rural, orientação e melhorias dos processos 

produtivos e adequação tecnológica seguindo a 

metodologia ATeG. Cada visita terá a duração média 

de 4 horas. Entregas: Relatório mensal, Relatório de 

execução de visitas, Lista de assinaturas dos 

produtores visitados, cadastro das visitas e dados 

técnicos e econômicos no SISATeG. 

R$ 280,00 

Consultor Técnico 

Visita virtual 

Visita virtual mensal com foco em gestão rural, 

orientação e melhorias dos processos produtivos e 

adequação tecnológica realizada nas propriedades 

rurais seguindo a metodologia ATeG. Cada visita 

virtual terá a duração média de 1 hora terá o valor de 

25% da visita presencial de campo. A visita virtual 

deverá ser realizada através de ligação via 

WhatsApp ou celular, podendo ser chamada de 

vídeo de preferência. Entregas: Preenchimento do 

Questionário dentro do SISATeG; Preenchimento da 

planilha de acompanhamento mensal; Lançamento 

dos dados no SISATEG (produtivos e econômicos); 

Orientação técnica lançada no SISATeG; 

Comprovação do contato feito com o produtor 

através da inserção da imagem da ligação (print 

screem da chamada) no campo de recomendações 

da visita, Relatório mensal no SISATeG, ao gerar o 

relatório o Consultor Técnico deverá marcar como 

Atendimento Virtual todas as visitas realizadas nesta 

modalidade. 

R$ 70,00 

Consultor Master Visita às propriedades rurais com foco em gestão 

rural, orientação e melhorias dos processos 

produtivos e adequação tecnológica seguindo a 

metodologia ATeG. Relatório de visita da 

consultoria, listas de assinaturas das visitas às 

propriedades. Cada visita terá a duração média de 4 

horas. 

R$ 440,00 

 

3. Os serviços de Técnico de Campo, Supervisor Técnico, Consultor Técnico em 

Reprodução, Consultor Técnico e Consultor Master serão executados por 

profissionais devidamente credenciados por meio de editais específicos, nos quais 



 

disciplinam todas as regras de participação e as atribuições que definam direitos 

e deveres regimentais e legais; 

4. Considera-se concluída, além de outras exigências estabelecidas em contrato, 

editais e outros instrumentos normativos, o cumprimento mínimo de 90% da carga 

horária de referência estabelecida para cada entrega técnica; 

5. Os valores descritos na tabela acima, consistem na remuneração da prestação de 

serviços voltados à ATeG e remunera todos os gastos com combustível, 

manutenção do veículo próprio ou terceirizado, alimentação e hospedagem, 

ligações telefônicas dentre outras despesas atinentes a execução dos serviços 

técnicos; 

6. Submeta-se a presente deliberação, oportunamente, à apreciação e referendum 

do Conselho Administrativo; 

7. Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data; 

8. Registre-se e cumpra-se. 

 

Salvador, 20 de outubro de 2021. 

 

 

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA 

Presidente do Conselho Administrativo 
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