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1 Apresentação 

 

Este relatório contempla as ações desenvolvidas pelo SENAR-AR/BA no ano 

de 2017, tendo como base as recomendações governamentais contidas em 

Instruções Normativas (IN), Decisões Normativas (DN) e Portarias do TCU e CGU, 

orientadoras que são para a elaboração do relatório de gestão do exercício de 2017.  

Demonstra, no período considerado, os resultados alcançados pela UJ e faz 

algumas comparações com realizações dos três últimos exercícios, tanto na área 

finalística quanto na área administrativa financeira.  

Está estruturado, de modo que o leitor visualize as finalidades e competências 

da Unidade Jurisdicionada, seu ambiente de atuação, sua estrutura organizacional e 

o planejamento das ações para atingir os objetivos institucionais propostos, além de 

comentar sobre os desempenhos orçamentário e operacional, o exercício do 

controle interno, rol dos responsáveis, bem como seu relacionamento com a 

sociedade. 

Traz informações sobre o planejamento de metas e de ações, voltadas para 

sua missão institucional e seus objetivos estratégicos. As diretrizes de atuação do 

SENAR estão concentradas no desenvolvimento do produtor e do trabalhador rural e 

das suas famílias, buscando a fixação dos mesmos no campo. A gestão da 

propriedade rural tem como foco principal o aumento da produtividade e da geração 

de renda com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, enfocando o 

desenvolvimento econômico. 

Comenta sobre as estratégias operacionais adotadas para cumprir seu papel 

na execução das atividades fundamentais da Unidade Jurisdicionada e as ações 

desenvolvidas, privativamente e em parceria com instituições públicas e privadas 

vinculadas ao setor rural estadual, cujos objetivos estão voltados a proporcionar 

benefícios ao público alvo da UJ.  
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Destaca, entre as parcerias, que os trabalhos da Administração Regional da 

Bahia foram desenvolvidos, principalmente, com Sindicatos de Produtores Rurais, 

em número de 80 unidades parceiras, enfocando programas direcionados às 

atividades econômicas principais dos municípios trabalhados. 

Além das ações desenvolvidas em parceria com os sindicatos, são realizadas 

ações voltadas para o desenvolvimento e capacitação do produtor e trabalhador 

rural nos Centros de Capacitação Regionais nos municípios de Senhor do Bonfim, 

Gandu, Feira de Santana e Centro de Excelência em Fruticultura de Juazeiro. 

Enfatiza que os trabalhos desenvolvidos no exercício apresentado, 

relacionaram-se a cursos voltados à Formação Profissional Rural, atividades de 

Promoção Social, Programas Especiais e Assistência Técnica, esta última 

envolvendo as empresas rurais contempladas no Programa PRO SENAR, com 

vistas à geração de emprego, renda e a agregação de valores econômicos e sociais 

para o homem rural.  

Entre os trabalhos realizados destacam-se:  

a) cursos de Formação Profissional Rural, destinados exclusivamente à 

qualificação profissional do homem rural, em número de 2.150 eventos, beneficiando 

33.408 trabalhadores e produtores rurais;   

b) realização de 299 turmas/grupos, atendendo 5.920 produtores; 

c) na Promoção Social, foram executados 251 eventos, beneficiando 12.971 

trabalhadores e produtores rurais. Dentre os eventos realizados destacaram-se 

treinamentos, palestras, oficinas, ações do Programa Saúde do Homem e da 

Mulher, com realização de exames voltados para a saúde do homem e da mulher, a 

exemplo de Papanicolau e PSA, completamente gratuitos, contribuindo assim para o 

aumento da autoestima e qualidade de vida do meio rural.  
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2 Visão geral da unidade prestadora de contas 

2.1 Identificação da unidade 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia 

Poder e órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho  
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo 
CNPJ: 04.393.878/0001-95  
 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente Código CNAE: 8599-6/99 
Contatos 
Telefones/fax: 71 3415-3100 
Endereço postal: Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 8º Andar, Comércio, Salvador-BA  
CEP 40.015-080. 
Endereço eletrônico: senar@senarbahia.org.br 
Página na internet: www.sistemafaeb.org.br/senar/ 
Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF 
Período de 
gestão 

Administrador da Entidade:   
Presidente do Conselho 
Administrativo 

João Martins da 
Silva Júnior  

002.114.945-
34 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Membros do Conselho Administrativo Regional Bahia:  

Representante do SENAR/AC 
Daniel Kluppel 
Carrara 

477.977.891-
34 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Representante da FAEB 
Guilherme de 
Castro Moura 

869.121.515-
15 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Representante da FAEB 
Wilson de 
Oliveira Pereira 

008.979.575-
04 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Representante da FATEG 
Jose Antonio da 
Silva 

951.876.268-
68 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Membros do Conselho Fiscal Regional Bahia:  

Conselheiro Fiscal do SENAR/AC 

Fernando de 
Figueiredo 
Pimenta 

002.912.695-
91 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Conselheiro Fiscal do FAEB Manoel 
Fonseca Netto 

166.600.05
5-87 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

Conselheiro Fiscal 
representante da FETAG 

Josefa Rita da 
Silva 

493.054.92
5-68 

01/01/2017 a 
03/04/2017 

Conselheiro Fiscal 
representante da FETAG 

Ailton Queiroz 
Lisboa 

403.204.13
5-00 

04/04/2017 a 
31/12/2017 

Superintendente:   

Superintendente 
Carine 

Menezes 
Magalhães 

607.674.99
5-49 

01/01/2017 a 
31/12/2017 
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Superintendente Adjunto Humberto 
Miranda Oliveira 

281.374.77
5-00 

01/01/2017 a 
31/12/2017 

 

2.2 Finalidade e competências institucionais 

Missão Visão de futuro Valores 
- Realizar a Educação 
Profissional e executar as 
atividades de Promoção 
Social e a Assistência 
Técnica, contribuindo para 
um cenário de crescimento 
e desenvolvimento da 
produção sustentável, da 
competitividade e de 
avanços sociais no campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir educação 
Profissional de 
Qualidade, contribuindo 
para que a Bahia 
desponte no cenário 
nacional nas melhores 
posições no ranking de 
produção de alimentos, 
de forma sustentável e 
competitiva e 
promovendo a melhoria 
de vida das pessoas no 
campo. 

-Qualidade na prestação 
dos serviços; 
- Ética  
- Inovação; 
- Transparência  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas da UJ  
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Norma Endereço para acesso 
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. 
 
Regimento Interno. 
 
Regulamento de Licitações e Contratos 
do SENAR – Resolução nº001/2006/CD. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Lei
s/L8315.htm 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de
creto/1990-1994/D0566.htm 
 
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/re
gimento-interno/ 
 
www.senar.org.br/sites/default/files/sen
ar/RLC-SENAR.pdf 

Outros documentos Endereço para acesso 
Regulamento dos procedimentos de 
termo de cooperação. 
 
 
 
Instrução de Serviço Política de 
Patrocínio. 
Mapa estratégico 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/w
p-
content/uploads/2016/05/Regulamento
_dos_procedimentos_para_celebracao
_de_termos_de_cooperacao.pdf 
 
www.sistemafaeb.org.br/senar/wp-
content/uploads/2016/05/INSTRUCAO
-006-2017-POLITICA-DE-
PATROCINIO-2.pdf 

Organograma www.sistemafaeb.org.br/senar/organo
grama/ 
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Figura 1 - Organograma 
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2.3 Ambiente de atuação 

2.3.1 Ambiente de atuação da entidade 

O Senar AR/BA atua em todo o estado da Bahia, o qual  possui diversidade de 

clima e solo bastante variados, com extensão territorial de 564.733Km², ocupados 

por 417 municípios, população rural de 3.914.430 habitantes (IBGE, censo 2010), 

apresentando em seu contexto territorial três Biomas: Mata Atlântica, Cerrado e 

Caatinga, possibilitando a exploração econômica de mais que 50 atividades 

agrícolas de cultivos permanentes e temporários, bem como a exploração de 

atividades da pecuária de grande, médio e pequeno portes, além da pesca de 

interior, da silvicultura, da exploração florestal e toda a cadeia do agronegócio 

ligada a essas atividades, que englobam as operações de produção e distribuição 

de suprimentos agrícolas, as operações de produção na fazenda; o 

armazenamento, o processamento, a distribuição dos produtos agrícolas e itens 

produzidos a partir deles.  

Seu público compreende todo o universo dos produtores rurais, sejam eles: 

pessoas físicas ou jurídicas e atua com a colaboração de 80 Sindicatos de 

Produtores Rurais, empresas públicas e privadas. A UJ amplia sua capilaridade 

através das parcerias com os Sindicatos dos Produtores Rurais, permitindo que atue 

nos municípios do interior do Estado da Bahia. 

O Senar norteia o planejamento de suas ações educativas de qualificação 

profissional, voltadas para as cadeias da agropecuária e da agroindústria com base 

em uma Estrutura Ocupacional Rural definida, considerando a economia existente 

no município. Essa estrutura dispõe sobre as principais ocupações que os 

produtores e trabalhadores rurais desenvolvem em suas atividades econômicas, 

objetivando geração de renda e emprego. As ocupações trabalhadas estão inseridas 

nos seguintes setores econômicos: 

a) primário ou de produção, ao qual há oferta de cursos abrangendo as 
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ocupações da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Aquicultura e Extrativismo; 

b) secundário ou de transformação, com oferta de cursos sobre as ocupações da 

Agroindústria; 

c) terciário, referente ao comércio e a prestação de serviços, ofertando eventos 

relacionados às ocupações das Atividades de Apoio à Produção e as de Prestação 

de Serviços Rurais. 

2.3.2  Ambiente de negócios da unidade 
 

O SENAR-BA desenvolve estratégias próprias de análise das propostas de 

eventos, com o objetivo de garantir melhores resultados e o cumprimento de sua 

missão institucional. Dentre as estratégias destacam-se as seguintes:  

 a) Priorização do atendimento às áreas ocupacionais que tenham relevância 

econômica e, por consequência, empregabilidade no meio rural, bem como daquelas 

que estão em desenvolvimento através de projetos sustentáveis;  

 b) Democratização do processo de planejamento para a realização de ações 

de formação profissional rural e atividades de promoção social, através de reunião 

com parceiros, possibilitando discutir e elaborar em conjunto a programação em 

nível municipal ou regional;  

 c) Avaliação da estratégia pedagógica de aprendizagem, realizando 

permanente revisão e adaptação do material instrucional à realidade do mercado de 

trabalho no meio rural;  

 d) Orientação às entidades de classe parceiras e contribuintes quantos aos 

aspectos formais e administrativos referentes à arrecadação de recursos para o 

Sistema SENAR;  

 e) Formalização de parcerias estratégicas com entidades, instituições e 
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empresas que, de alguma forma, possam realizar um trabalho conjunto para o 

desenvolvimento da Formação Profissional e a Promoção Social na área rural. 
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3 Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 

 

3.1 Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

3.1.1 Plano Anual de Trabalho 

O Presidente do Conselho Administrativo do Senar Bahia, juntamente as 

Superintendências os responsáveis por direcionar os objetivos estratégicos da 

Instituição, com base nos estudos da equipe técnica e das demandas dos 

produtores sinalizadas pelos sindicatos dos produtores rurais, entes parceiros da 

Regional Bahia.    

Participam também da construção desse planejamento, as gerências Técnica e 

de Programas que são os principais responsáveis pelo direcionamento das ações e 

pelo acompanhamento da execução dessas ações de campo.  

O Plano Anual de Trabalho – PAT é construído a partir das análises dos fatores 

dos ambientes externo e interno. A análise do ambiente externo é feita através do 

mapeamento das características sociopolíticas e econômicas dos municípios das 

diversas regiões do Estado, por meio da qual são avaliadas as potenciais demandas 

dos produtores e trabalhadores rurais. Já no ambiente interno são analisados sua 

capacidade operacional e orçamentária, e a partir da compatibilização dos fatores 

dos ambientes externo e interno, elabora-se o PAT.  

Na elaboração do PAT, os parceiros e a supervisão identificam projetos de 

desenvolvimento municipais e regionais que demandam ações de formação 

profissional rural e atividades de promoção social. Essas informações são 

analisadas pela equipe técnica da administração regional e monitoradas durante o 

planejamento e aprovação dos eventos ao longo do ano, atendendo às prioridades 

da profissionalização e aos objetivos pretendidos pelo SENAR-BA.  

Além das análises aqui descritas, são feitas também reuniões com os parceiros 

para que sejam traçados os planos de trabalho de cada região/município e, ao longo 
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do ano, reuniões de alinhamento e acompanhamento do que foi planejado. 

O orçamento da UJ é planejado considerando as ações que são planejadas em 

campo e em consonância com os objetivos estratégicos traçados pelos gestores. 

Dessa forma, os valores são distribuídos obedecendo o que dispõe o regulamento 

do Senar de destinar no mínimo 80% dos recursos para a área finalística e o 

máximo de 20% para área meio. 

Resultados 
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Previsto Realizado Previsto Realizado 
Manutenção de 
Serviços 
Administrativos 

3.612.977 2.400.786 1 1 Unidades 
administrativas 
mantidas 

Gestão Administrativa 96.734 82.579 4 4 Número de 
Reuniões dos 
Conselheiros da 
Regional Bahia no 
exercício 2017 

Pagamento de 
Pessoal e Encargos 
Trabalhistas 

2.320.730 1.897.032 100 93 Empregados 
Remunerados 

Capacitação de 
Recursos Humanos 

100.500 60.197 90 78 Colaboradores 
Capacitados 

Divulgação de Ações 
Institucionais 

550.000 423.050 35 37 Eventos de 
divulgações 
institucionais 
(feira, exposição) 

Assistência Médica e 
Odonto a servidores 

424.535 325.987 125 111 Empregados e 
dependentes 

Auxílio-Alimentação a 
Servidores e 
Empregados 

350.000 215.306 125 110 Empregados e 
estagiários 
beneficiados 

Auxilio Transporte 
aos Servidores e 
Empregados 

26.726 18.614 22 19 Colaboradores 
beneficiados 

Assistência Social a 
Servidores 

21.500 13.975 96 93 Empregados 
beneficiados 

Promoção Social 
Rural 

2.068.135 1.750.945 12.971 12.506 Pessoas atendidas 

Formação 
Profissional Rural 

32.833.093 29.549.489 33.408 29.557 Pessoas 
Capacitadas 

Tabela 1 - Orçamento Previsto x Realizado 
Fonte: GETEC/GEPRO/GEAF/ASCOM 
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As tabelas 1, 2, 3 e 4 demonstram o planejado e realizado em 2017, 

comparado com 2016. É possível constatar que forma programados 2.400 eventos 

para Qualificação Profissional Rural projetando atender 45.818 produtores e 

trabalhadores rurais, ofertando 87.449 horas aula. Foram realizados 2.217 eventos 

(92,3 %), contemplando 42.063 produtores e trabalhadores rurais (91,2%), com 

87.434 horas aula, correspondendo quase 100%, devido à continuidade do 

Programa PRO SENAR, os quais possuem cargas horárias bem maiores que as dos 

eventos de FPR. Do total de 2.217 eventos, 1.966 (88,6 %) de ações da FPR e 251 

eventos de PS (11,4%).  

 

Análise dos 
Indicadores 

2016 2017 201
8 

Previsto Realizado % Previsto Realizado % Met
a 

FPR 2.340 2.099 89,7 2150 1.966 91,4 2150 

OS 250 270 108 250 251 100,4 250 

TOTAL 2.590 2369 91,4 2400 2. 217 92,3 2400 

Legenda       Conforme planejado          Merece atenção         Desconforme 

Tabela 2 - Nº de eventos –  Previsto x Realizado – 2016 a 2018 
Fonte: GETEC SENAR-BA 

  

 
Análise dos 
Indicadores 

2016 2017 2018 
Previsto Realizado % Previsto Realizado % Meta 

Pessoas 
Capacitadas 
na ação de 
FPR 

34.141 29.230 85,6 33.408 29.557 89,9 30.7
68 

Pessoas 
atendidas 
na ação de 
OS 

13.593 13.593 100 12.971 
 

12.506 96,4 9.26
4 

TOTAL 47.734 42.823 89,7 45.818 42.063 91,8 
40.0
32 

Legenda Conforme planejado          Merece atenção      Desconforme 

Tabela 3 - Número de pessoas capacitadas - Previsto x Realizado 
Fonte: GETEC SENAR-BA 
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Análise dos 
Indicadores 

2016 2017 2018 
Previsto Realizado % Previsto Realizado % Meta 

Carga 
Horária 
Total FPR 

79.944 101.842 127,4 85.409 85.354 99,9 85.019 

Carga 
Horária 
Total OS 

2.619 2.003 76,4 2.040 2.080 101 2.728 

TOTAL 
82.563 103.844 125 87.449 87.43 99,9 87.747 

Legenda Conforme planejado        Merece atenção        Desconforme 

Tabela 4 - Carga Horária  - Exercício de 2016 x 2017 
Fonte: SENAR – GETEC 

 

 

3.2 Informações sobre a gestão 

3.2.1 Qualificação Profissional do Trabalhador  
Descrição geral 
Qualificação Profissional do Trabalhador na Área da Agropecuária e da 

Agroindústria”. Refere-se à realização de eventos de formação profissional rural em 

diversas ocupações relacionadas ao mercado de trabalho da agropecuária e da 

agroindústria no Estado da Bahia.   

 
Responsável GETEC /GEPRO 

            Considera-se ações de FPR os cursos de formação profissional rural 

pontuais voltados para uma ocupação reconhecida pelo mercado de trabalho, 

acrescidas das ações de DRH (Desenvolvimento de Recursos Humanos), do PRO 

SENAR, Ensino Técnico e do Jovem Aprendiz.  

As ações de FPR possibilitam a qualificação, o aperfeiçoamento e/ou 

especialização nas mais diversas ocupações do setor agropecuário e estão voltadas 

para produtores e/ou trabalhadores rurais. As ações de Assistência Técnica – ATEC 

são integradoras, capazes de expandir a formação profissional e a promoção social. 

Estão voltadas para grupos de produtores rurais participantes do Programa PRO 

SENAR e no presente exercício, o SENAR-AR/BA consolidou os trabalhos de 
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Assistência Técnica, que vinha adotando desde 2014.  Os resultados desses 

trabalhos estão mudando o cenário das propriedades rurais participantes, pois, além 

de ampliar o conhecimento técnico, a partir de itinerários formativos traçados para 

atender ao perfil profissional em diversas cadeias produtivas, auxiliando o produtor 

na gestão do seu empreendimento.   

A ocorrência mensal da realização de eventos de FPR (Formação Profissional 

Rural) e de PS (Promoção Social) é mostrada na Tabela 5, podendo-se verificar a 

realização de 2.217 eventos, envolvendo 42.063 participantes e 87.438 horas/aula 

de formação. 

 

MESES FPR PS PARTICIPANTES 

Janeiro 4 - 104 

Fevereiro 140 - 2.347 

Março 195 9 3.161 

Abril 184 39 4.542 

Maio 183 99 7.767 

Junho 149 10 2.478 

Julho 172 10 3.516 

Agosto 213 56 5.936 

Setembro 228 11 3593 

Outubro 219 11 3855 

Novembro 269 3 4565 

Dezembro 10 3 199 

TOTAL 1966 251 42.063 

Tabela 5 - Eventos de FPR e PS realizados por mês no ano de 2017 
Fonte: SENAR - GETEC  
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Observa-se que a distribuição mensal dos eventos realizados, mostra maiores 

ocorrências a partir do mês de maio até o de novembro, consequentemente, volume 

maior no 2º e 3º trimestres, conforme Gráfico 1, com comportamento semelhante ao 

dos anos anteriores.   

 

 

 

Gráfico  1 - Realização quadrimestral de eventos – Ano 2017 
Fonte: SENAR - GETEC  

Consciente de que o acesso ao conhecimento e à tecnologia é fundamental 

para a transformação da propriedade rural e, consequentemente, de todos os 

envolvidos no setor agropecuário, o SENAR investe anualmente na capacitação dos 

trabalhadores rurais, nas mais diversas cadeias produtivas. 

Entre as dez capacitações mais solicitadas, a de “Operação e Manutenção de 

Tratores Agrícolas” (Tratorista Agrícola), foi o curso de FPR que liderou o ranking de 

eventos realizados em 2017, conforme observadas na Tabela 6. 
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Classificação Ocupação Nº Eventos % 
1º Tratorista Agrícola  224 24,6% 
2º Aplicação de Agrotóxico NR 31 162 17,8% 
3º Negócio Certo Rural – NCR 115 12,6% 
4º Trabalhador na Transformação Caseira da Mandioca  107 11,8% 
5º Trabalhador na Olericultura Orgânica  81 8,9% 
6º Trabalhador na Apicultura Básica 57 6,3% 
7º Pro Senar Bovino Leite 52 5,7% 
8º Adestrador de Animais - Doma Racional de Equídeos  39 4,3% 
9º Cultivo de Árvores Frutíferas Banana 39 4,3% 
10º ABC Cerrado 34 3,7% 
Total 910 100,0 

Tabela 6 - Cursos mais executados da Formação Profissional Rural – 2017 

Fonte: SENAR – GETEC 

 

Em 2017, o maior volume de eventos relacionados à Formação Profissional Rural, 

é registrado nas ações de Apoio à Produção (33 %), Agricultura (23 %), Pecuária 

(20%),  e Agroindústria (9 %), vistos na Tabela 5.   

Já na promoção social, do total de eventos, o maior volume é predominantemente 

do Programa Despertar (86,8%), que trabalha o tema educação ambiental nas 

escolas públicas rurais. 
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LINHA DE AÇÃO  Nº. EVENTOS  Nº PARTICIPANTES  

FPR  

Atividades de Apoio Agrossilpastoril 735 10308 

Agricultura  503 8754 

Pecuária  452 6649 

Agroindústria 200 2655 

Aquicultura  22 293 

Atividades Relativas a Prestação de 

Serviços  
17 220 

Metodologia e Capacitação Técnica  27 371 

Curso Técnico em Agronegócio   10 307 

Subtotal  1.966 29.557 

ATIVIDADE  Nº. EVENTOS  PARTICIPANTES  

P S  

Educação Ambiental Despertar 227 10089 

Associativismo  1 12 

Cooperativismo  1 10 

Seminário Saúde da Mulher  11 745 

Seminário Saúde do Homem  11 1650 

Subtotal  251 12.506 

TOTAL GERAL  2.217 42.063 

Tabela 7 - Eventos por Linha de Ação e Áreas de Atividade – Exercício de 2017 

Fonte: SENAR - GETEC  

 

São mais de 200 opções de cursos e treinamentos que vão desde atividades 

técnicas como regulagem de máquinas agrícolas e ordenha de vacas leiteiras até 

programas como o Negócio Certo Rural que busca desenvolver e melhor administrar 

a pequena propriedade rural, com ferramentas simples de gestão. 
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Fonte: SENAR - GETEC 

 

O Senar destinou mais de 38% das ações de FPR a eventos de Atividades de 

Apoio à Produção, sobretudo nas ocupações voltadas para o atendimento das 

Normas Regulamentadoras que preservam o meio ambiente a saúde e a segurança 

do trabalhador, pois a agropecuária moderna prioriza o melhor uso da terra, 

atendendo aos requisitos de segurança e sustentabilidade. (Tabela 7).  

A agricultura baiana continuou em destaque no ano de 2017, gerando um 

Linha de 
Ação 

Área 
Ocupacional 

Ocupação Even
tos 

  
Irrigação e 
Drenagem 

9 Operação de Sistemas de Irrigação Microaspersão 9 

 Atividades 
de Apoio  

Administração 
Rural  21

1 

Negócio Certo Rural – NCR 115 
ABC Cerrado 34 

Agentes ADM em Propriedades de Economia Familiar  16 
Mulheres em Campo  6 

Jovem Empreendedor Rural  4 
Informática Básica  10 

Trabalhador na Administração de  Empresas 
Agrossilpastoris  7 

Aprendiz de Trabalhador da Supervisão Agrícola 14 
Gestão da Empresa Agrícola  1 

Palestra de Renegociação de Dívidas  Rurais  3 
Seminário de Gestão de Propriedade Rural  1 

Mecanização 
Agrícola 51

5 

Tratorista Agrícola  224 
Aplicação de Agrotóxico NR 31 162 

Aplicação de Agrotóxico Auto Propelido 7 
Aplicação de Agrotóxico Controle de Formigas 

Cortadeiras  2 

Aplicação de Agrotóxico Autopropelido 2 
Operação de GPS 22 

Operador de Roçadeira 23 
Operador de Motosserra 25 

Segurança no Trabalho em Máquinas - NR 12 4 
Operador de Colhedora Automotriz 20 

Operador de Pá Carregadeira 7 
Operador de Empilhadeira  8 

Trabalhador na Manutenção de Motor a Diesel 3 
Operação de Rastreabilidade  1 

Regulagem e Operação de Plantadeira 3 
Construção de Biodigestor  1 

Trabalhador na Operação de Retroescavadeira 1 
    Total 735 

Tabela 8 - Eventos na Linha de Ação Atividades de Apoio – Exercício de 2017 
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expressivo resultado em termos de geração de emprego no campo e nas 

agroindústrias.   

Os treinamentos demandados na Linha de Ação da Agricultura visam atender 

ocupações demandadas ao longo das cadeias produtivas de plantas industriais, 

fruticultura e produção de hortaliças.    

No período analisado foi a fruticultura o grande destaque na produção agrícola, 

que é uma atividade com relevante contribuição à sustentabilidade social e 

ambiental percebidas nas propriedades rurais de frutas.  (Tabela 8) 
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Linha 
de 

Ação 

 Área 
Ocupacional 

Ocupação Eventos 

   

Cultivo de 
Plantas 

Industrias  

17
3 

Pro Senar Café 4 
   Pro Senar Cacau  19 
   Pro Senar Mandioca 2 

  
 Aspectos Gerais da Cultivo - Pro Senar 

Preparatório Cacau  2 

   Colheita - Pro Senar Preparatório Cacau  2 

  
 Preparo de Área - Pro Senar 

Preparatório Cacau  2 

  
 Plantio e Manjeo da Cultura - Pro Senar 

Preparatório Cacau  2 

   Trabalhador da Poda do Cacau 25 
   Trabalhador da Cultura do Cacau  19 
   Trabalhador da Enxertia do Cacau 14 

  
 Trabalhador da Colheita e Benefiamento 

do Cacau 4 

   Trabalhador da Enxertia da Seringueira  8 
   Trabalhador da Cultura da Seringueira  1 
   Trabalhador da Sangria da Seringueira  5 

  
 Trabalhador da Cultura da Cana-de-

açúcar   1 

   Trabalhador no Cultivo da Palma  14 
   Trabalhador da Cultura do Café 12 
   Dinâmica de Exposição - Agricultura  8 
   Dia de Campo Agricultura 22 
   Missão Técnica Pro Senar Cacau  2 
   Trabalhador no Cultivo do Guaraná  2 
   Palestra Pro Senar  2 
   Aprendiz de Trabalhador da Cafeicultura  1 

  
 

Especiarias 28
 Trabalhador na Cultura da Pimenta-do-

reino 28 

  
 

Produção de 
Mudas  17

 

Produção de Semente e Mudas 
Frutíferas 8 

  
 Produção de Semente e Mudas 

Florestais  5 

   Produção de Semente e Mudas Nativas 4 
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Tabela 9 - Eventos na produção agrícola - Exercício de 2017 
Fonte: SENAR – GETEC 

Linha de 
Ação 

 Área 
Ocupacional 

Ocupação Eventos 

   

Fruticultura  11
6 

Pro Senar Maracujá 1 

  
 Aspectos Gerais da Cultivo - Pro Senar 

Preparatório Fruticultura  1 

  
 Preparo de Área - Pro Senar Preparatório 

Fruticultura 1 

  
 Plantio e Manejo da Cultura - Pro Senar 

Preparatório Fruticultura 1 

  
 Colheita - Pro Senar Preparatório 

Fruticultura  1 

   Trabalhador na Fruticultura Básica  12 
   Cultivo de Árvores Frutíferas Banana 39 
   Cultivo de Árvores Frutíferas Graviola 9 
   Cultivo de Árvores Frutíferas Manga 2 

  
 Cultivo de Árvores Frutíferas Rasteiras 

Maracujá 18 

  
 Cultivo de Árvores Frutíferas Rasteiras 

Abacaxi 7 

   Agricultura - Conservação de Solo  13 
   Aprendiz de Trabalhador da Fruticultura  8 
   Dinâmica de Exposição – Fruticultura 2 
   Seminário de Agricultura  1 
   

Olericultura 16
9 

Trabalhador na Olericultura Orgânica  81 
   Trabalhador na Olericultura Básica 2 

  
 Trabalhador na Olericultura Raízes, 

Bulbos e Tubérculos  11 

   Trabalhador no Cultivo da Abóbora 1 
   Trabalhador no Cultivo da Mandioca  9 

  
 Aspectos Gerais do Cultivo - Pro Senar 

Preparatório Olericultura 4 

  
 Plantio e Manejo da Cultura - Pro Senar 

Preparatório Olericultura 4 

  
 Preparo da Área - Pro Senar Preparatório 

Olericultura 4 

  
 Colheita - Pro Senar Preparatório 

Olericultura 3 

  
 Aspectos Gerais do Cultivo - Pro Senar 

Preparatório Mandioca 5 

  
 Plantio e Manejo da Cultura - Pro Senar 

Preparatório Mandioca 5 

   Preparo de Área - Pro Senar Preparatório 
Mandioca 5 

   Colheita - Pro Senar Preparatório 
Mandioca 5 

   Missão Técnica Pro Senar Mandioca  1 
   Agricultura - Compostagem Orgânica  29 

   Total     503 
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        Os eventos executados na Pecuária foram bem distribuídos nas áreas 

ocupacionais da bovinocultura, equideocultura, ovinocultura, caprinocultura, 

apicultura e avicultura. Na bovinocultura, o destaque no Pro Senar Leite e Corte, que 

buscam a melhoria de produtividade e aumento da rentabilidade do negócio rural, 

promovendo a formação profissional do produtor e do trabalhador rural e difundindo 

tecnologia através da assistência técnica. (Tabela 9). 

 

Área 
Ocupacional Ocupação  Eventos 

Bovinocultura  15
3 

Pro Senar Bovino Leite 52 
Pro Senar Bovino Corte 2 

Manejo Sanitário  2 
Alimentação de Bovino 5 
Manejo de Pastagem  8 

Produção Forragens e Fenação 9 
Conservação de Forragens  4 

Higiene da Ordenha  2 
Inseminador de Bovinos  27 

Manejo Sanitário Preventivo - Pro Senar Preparatório 
Bovino  1 

Manejo de Pastejo - Pro Senar Preparatório Bovino  1 
Nutrição de Bovinos  - Pro Senar Preparatório Bovino 1 
Reserva Estratégica  - Pro Senar Preparatório Bovino 1 

Missão Técnica - Pro Senar Leite  9 
Trabalhador na Pecuária - Bovino de Leite 2 

Vaqueiro 15 
Seminário Pecuária  8 
Palestra Pecuária  2 

Dia de Campo  2 

Equideocultura  95
 

Manejo de Equídeos  3 
Adestrador de Animais - Doma Racional de Equídeos  39 
Adestrador de Animais - Doma Racional de Muares 8 

Casqueamento de Ferrageamento 27 
Palestra sobre Primeiros Socorros em Equinos  1 

Dinâmica de Exposição Agropecuária de 
Casqueamento e Ferrageamento 10 

Dinâmica de Exposição Agropecuária Anato-
Morfológica de Equinos  7 

Ovinocultura  8 Trabalhador na Ovinocultura  8 
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Área 
Ocupacional Ocupação  Eventos 

Ovinocultura  8 Trabalhador na Ovinocultura  8 

Caprinocultura  78
 

Pro Senar Caprino – Corte 18 
Pro Senar Caprino – Leite 2 

Manejo Reprodutivo de Fêmias - Pro Senar Preparatório 7 
Manejo de Pastagem - Pro Senar Preparatório Caprino 5 
Manejo Sanitário Preventivo - Pro Senar Preparatório 

Caprino 4 

Nutrição de Caprinos e Ovinos  - Pro Senar Preparatório 
Caprino 5 

Missão Técnica - Pro Senar Caprino  4 
Dinâmica de Exposição Agropecuária Casqueamento de 

Caprino 4 

Alimentação de Caprinos e Ovinos  5 
Trabalhador na Caprinocultura  19 

Trabalhador na Pecuária - Higiene da Ordenha de Caprinos 5 

Suinocultura  2 Trabalhador na Suinocultura  2 

Apicultura  11
6 

Pro Senar Apicultura  6 
Produção de Abelha Rainha 6 

Manejo Reprodutivo - Pro Senar Preparatório Apis 4 
Colheita e Beneficiamento o de Mel - Pro Senar 

Preparatório  2 

Aspectos Básicos da Apicultura - Pro Senar Preparatório 
Apis 4 

Trabalhador na Apicultura Básica 57 
Trabalhador na Apicultura Produção de Cera  7 

Trabalhador na Apicultura Produção de Própoles 3 
Trabalhador na Apicultura  Produção de Mel 5 

Trabalhador na Apicultura Meliponicultura  5 
Trabalhador na Apicultura Produção de Pólen 4 

Povoamento de Apiários e Desenvolvimento de Enxames  4 
Missão Técnica - Pro Senar Apicultura  1 

Colheita e Beneficiamento o de Mel - Pro Senar 
Preparatório  2 

Trabalhador na Apicultura Beneficiamento do Mel 1 
Missão Técnica Pro Senar Apicultura  2 

Palestra sobre Manejo de Abelhas  1 

Avicultura  2 Trabalhador na Avicultura - Galinha Caipira  2 

Total 452 

Tabela 10 - Eventos na Linha de Ação da Pecuária – Exercício de 2017 
Fonte: SENAR - GETEC  
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Em relação aos treinamentos na agroindústria a produção de derivados da 

mandioca liderara o ranking de capacitações. Os demais cursos dessa linha de ação 

foram executadas no Centro de Treinamento de Feira de Santana do Senar Bahia, 

que oferece treinamentos voltados para transformação da matéria-prima, a 

agroindustrialização, o gerenciamento e análise econômica da atividade, a 

distribuição e comercialização do produto final. (Tabela 10) 

 

Linha de Ação 
Área 

Ocupacional 
Ocupação Eventos 

 Agroindústria 

Beneficiamento 
e Transformação 

Primária de 
Produtos de 

Origem Animal e 
Vegetal 

56
 

Trabalhador na Transformação 
Caseira da Mandioca  107 

Trabalhador na Fabricação de Licor  18 
Trabalhador na Fabricação de 

Polpas de Frutas 7 

Trabalhador na Fabricação de 
Iogurtes e Doces de Leite  10 

Trabalhador na Fabricação de 
Chocolate 1 

Trabalhador na Fabricação de 
Doces, Balas e Cocadas 1 

Trabalhador na Fabricação de 
Compotas, Geleias e Doces  5 

Trabalhador na Fabricação de 
Farinha e Beiju 10 

Trabalhador na Fabricação de 
Vegetais e Conservas  2 

Boas Práticas de Manipulação de 
Frutas 6 

Boas Práticas de Fabricação  1 
Defumador de Carne  6 
Cozinheiro Agrícola 3 

Alimentação Alternativa  1 
Confeiteiro  5 
Panificação  13 

Queijeiro 4 
    Total 200 

Tabela 11 - Eventos na Linha de Ação Agroindústria – Exercício de 2017 
Fonte: SENAR - GETEC  

              A criação de peixes tem potencial de desenvolvimento e inclusão 

econômica, por essa razão o atendimento a crescente demanda de capacitação 

técnica e de gestão. (Tabela 11) 
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Linha de 
Ação  

Área Ocupacional Ocupação   Eventos 

Aquicultura  Piscicultura  Criador de Peixe 22 

Tabela 12 - Eventos na Linha de Ação Aquicultura  – Exercício de 2017 
Fonte: GETEC 

Com menor intensidade, foram realizados treinamentos em aquicultura, 

silvicultura e prestação de serviços, que tiveram demandas solicitadas e atendidas 

pelo Senar Bahia.  

i- DRH - Programa de Capacitação de Instrutores 

Os treinamentos de metodologia são destinados a capacitação de instrutores 

e técnicos que prestam serviço instituição. (Tabela 13) 

Área Ocupacional Nº  Eventos 

Eletricista Rural 11 
Cerca Elétrica 6 

Metodologia da Prática Pedagógica por 
Competência  2 

TMI – Treinamento de Metodologia de FPR e PS 
para Instrutores  6 

TMI - Treinamento de Metodologia de FPR e PS 
para Supervisores 1 

CAV - Treinamento Ciclo de Aprendizagem 
Vivencial 1 

TAPI - Atualização de Plano Instrucional 2 
Alinhamento Técnico para Instrutores 3 

ATeG - Metodologia de ATeG para Técnicos de 
Campo 12 

Curso Técnico em Agronegócio 10 
Total 54 

Tabela 13 - Capacitação de instrutores e técnicos  – Exercício de 2017 
Fonte: SENAR - GETEC  

Uma das constantes preocupações do SENAR-AR/BA é manter elevado o 

nível de conhecimento e a didática de instrutores e técnicos, já que são os 

responsáveis por levar o que há de mais moderno e eficaz aos produtores rurais. 
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Pensando nisso, a Instituição capacitou 39 instrutores, atuantes no processo de FPR 

e PS e destacamos 8 eventos em 2017, com vistas a atualizar o conhecimento 

técnico desses profissionais em relação aos aspectos tecnológicos, à 

sustentabilidade e às normas regulamentadoras em diversas áreas, conforme 

Tabela 14. 

Capacitação 
Nº 

Participantes 
Local (município) 

Alinhamento Técnico em Apicultura – 
Produção de Abelha Rainha 11 Ilhéus 

Alinhamento Técnico em Cultivo do 
Cacau 15 Ilhéus 

Alinhamento Técnico em Tratorista 13 Luis Eduardo Magalhães 
Total 39  

Tabela 14 - Capacitações de Instrutores realizadas em 2017 
Fonte: SENAR - GETEC  

 

Com o objetivo de fortalecer ainda mais o trabalho dos instrutores que prestam 

serviço ao Senar Bahia, foi realizado em Feira de Santana, um encontro com os 

profissionais que atuam no campo, objetivando alinhar entre os instrutores a 

linguagem destes e uniformizar os procedimentos adotados em todos os cursos e 

programas oferecidos para os produtores e trabalhadores rurais, sempre focados na 

eficiência, qualidade e comprometimento.   

O Treinamentos em Apicultura na Produção de Abelha Rainha foi realizado no 

Núcleo de Apicultura e Meliponicultura da CEPLAC, na cidade de Ilheús - Bahia, 

centro destinado à interessados no desenvolvimento do agronegócio da Apicultura e 

Meliponicultura da Bahia. Há 20 anos a CEPLAC incentiva a cadeia produtiva da 

Apicultura e Meliponicultura na Região Cacaueira. A programação contou com 

conhecimento teórico e prático dos Instrutores do SENAR na Produção, Criação e 

Manejo de abelhas rainhas, através de Conceitos, Práticas, Métodos e Princípios, 

que visam ampliar o conhecimento técnico destes instrutores com relação à cadeia 

produtiva da Apicultura. Essa atividade propicia a geração de inúmeros postos de 

trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente no ambiente da agricultura 

familiar, sendo, dessa forma, determinante na melhoria da qualidade de vida e 

fixação do homem no meio rural. Participaram do treinamento 11 instrutores, que 
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teve carga horária de 40 horas. 

O treinamento de atualização de instrutores na Cacauicultura foi realizado no 

Centro de Treinamento da CEPLAC, na cidade de Ilheús - Bahia, centro destinado a 

interessados no desenvolvimento do agronegócio da Cacauicultura da Bahia. Há 60 

anos a CEPLAC incentiva a cadeia produtiva da Cacauicultura no Brasil, contando 

com a parceria do SENAR na educação, transferência de tecnologias à serviço do 

agronegócio. A programação de campo contou com visita a área de plantio de cacau 

da CEPLAC, cultivada com cacau “comum” e enxertado, e experimentos de campo 

com diferentes “clones” de cacau. Participaram do treinamento 15 instrutores, que 

teve carga horária de 24 horas. 

O alinhamento foi realizado no município de Luis Eduardo Magalhães, a 

programação foi desenvolvida em parceria a Associação Baiana dos Produtores de 

Algodão – ABAPA e trabalhou operações, manutenções diárias e periódicas de 

tratores agrícolas, e técnicas com seus diversos implementos acoplados, através de 

Conceitos e Práticas de Operação, Conhecimento da Legislação, Segurança, 

Higiene, Normas Regulamentadoras, Preservação do Meio Ambiente, Postura 

(ergonomia) e Precauções de Acidentes no Trabalho. A programação prática foi 

realizada em diversas fazendas da região. Participaram do treinamento 13 

instrutores, com carga horária de 24 horas. 

A participação de instrutores credenciados nas ações educativa da UJ é 

obrigatória, já que é deles a responsabilidade de transmitir os conhecimentos aos 

trabalhadores e produtores rurais, articulando elementos de motivação e esforço 

para que cada participante adote novos comportamentos e aplique os avanços 

gerenciais e tecnológicos aprendidos durante a capacitação. 

A importância do desenvolvimento de um programa de capacitação de instrutores 

soma-se a necessidade de um processo de avaliação para melhorar a qualidade e 

assegurar a utilização eficiente dos recursos humanos e financeiros.  

Os critérios de avaliação são ordenados de acordo com o perfil necessário para 

cada área, considerando os aspectos técnicos, metodológicos e comportamentais.  

ii- Assistência Técnica 
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A Assistência Técnica tem por objetivo melhorar a produtividade e rentabilidade 

do negócio rural, promover a formação profissional do produtor e do trabalhador 

rural, difundir tecnologias, através da assistência técnica, visando o fortalecimento 

da cadeia produtiva atendida. 

O SENAR Bahia vem desenvolvendo ações no âmbito econômico, social e 

ambiental com grupos de produtores rurais organizados em torno das mais diversas 

cadeias produtivas, visando promover incrementos nos índices produtivos, gerar 

renda, contribuindo assim para o desenvolvimento da agropecuária do estado da 

Bahia, através da mudança comportamental do homem rural. 

As ações baseiam-se no conceito de programas produtivos, de capacitação 

continuada e sistematizada, com conteúdos educativos, atividades sequenciais e 

moduladas, focadas principalmente em formação profissional, gestão, 

empreendedorismo e assistência técnica. 

Os programas desenvolvidos pelo SENAR-AR/BA no ano de 2017, atenderam 

5.920 produtores rurais, organizadas em turmas ou grupos de produtores, 

atendendo a mais de 100 municípios da Bahia (Gráfico 2). 

 
Gráfico  2 - Total de Produtores por ano 
Fonte: GEPRO 

Com o objetivo de buscar o fortalecimento da atividade produtiva, promover a 

gestão da propriedade, a melhoria do sistema de produção e a difusão de 
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tecnologias nas propriedades rurais o SENAR-AR/BA criou o programa Pro SENAR. 

Sua principal finalidade é transformar a propriedade em um negócio rentável, 

trabalhando temas nas áreas de gestão, produção, mercado, promoção social, meio 

ambiente e sustentabilidade. Esse conteúdo é desenvolvido de forma dinâmica, 

sempre envolvendo o produtor, sua família e estimulando parcerias que facilitam a 

comercialização dos produtos. 

Além das aulas de FPR, são realizadas Assistências Técnicas e Gerenciais 

mensalmente. A ATeG tem como principal objetivo atender os produtores rurais de 

todas as regiões, possibilitando o acesso a um modelo de assistência técnica 

associado à consultoria gerencial, em consonância com as ações de Formação 

Profissional Rural e Promoção Social. 

O PRO SENAR conta com uma metodologia própria e inovadora, que tem por 

objetivo disseminar novas tecnologias que possibilitem o produtor obter maior 

conhecimento sobre a sua atividade, permitindo o desenvolvimento do seu negócio. 

O número de produtores atendidos cresceu 20% em relação ao ano anterior, 

mesmo com a diminuição do número de programas ofertados. O PRO SENAR, sem 

dúvida é o programa de maior destaque, a demanda de capacitações cresce a cada 

ano. 
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Gráfico  3 - Número de Produtores por Programa 
Fonte: GEPRO 

 

 

Avaliando o resultado do planejamento realizado para execução de turmas no ano 

de 2017, observa-se que a maior parte das metas foi alcançada, conforme 

demonstra o gráfico 3, o programa NCR – Negócio Certo Rural finalizou o ano com o 

percentual de execução de 95% da sua meta, porem o número total de capacitações 

realizadas foi superior aos anos anteriores. Já analisando o gráfico 2 verifica-se que 

em relação a meta de produtores capacitados por programa o NCR obteve um 

percentual de execução de 99,8% o que demonstra uma maior eficiência nas 

capacitações realizadas com um número médio de participantes superior ao 

esperado. 
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O PRO SENAR Preparatório atingiu o percentual de execução de 66%, houve 

uma diminuição da procura neste ano por parte dos produtores rurais. 

 

Resultados 
Físico 

Unidade de medida 
Previsto Realizado 

PRO SENAR 102 106 Eventos 
NCR 120 115 Eventos 
ABC Cerrado 33 35 Eventos 
PRÓ SENAR PREPARATÓRIO 35 23 Eventos 
RURAL SUSTENTÁVEL 15 15 Eventos 

Tabela 15 - Resultados Programas – Previsto x Realizado 
Fonte: GEPRO 

 

O Programa PRO SENAR realiza o acompanhamento técnico e gerencial das 

propriedades rurais, diminuindo custos e medindo os resultados econômicos das 

atividades, fundamentado em cinco etapas de trabalho. 

Gráfico  4 - Eventos por Programas 
Fonte: GEPRO 
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� Diagnóstico Individualizado; 

� Planejamento Estratégico; 

� Adequação Tecnológica; 

� Capacitação Profissional complementar; 

� Avaliação Sistemática de resultados. 

Para o cumprimento de todas as etapas, os técnicos de campo realizam uma 

visita mensal, com duração de quatro horas em cada propriedade assistida, 

proporcionando um atendimento personalizado às demandas e necessidades de 

cada produtor. 

Em 2017, foram realizadas 13.632 visitas, totalizando a carga horária de 54.528 

horas de Assistência Técnica. 

 

 

Gráfico  5 - Comparativo Visitas Planejadas x Visitas Realizadas 

Fonte: GEPRO 

Em 2017, o SENAR prestou Assistência Técnica a Produtores Rurais atuantes em 

nove cadeias produtivas distintas, o principal destaque, é a Bovinocultura Leiteira, 

que representou 48% do total das propriedades atendidas, seguido pela 
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Cacauicultura com 19%, a Caprinovinocultura de Corte ficou em terceiro lugar, com 

16% de representação.  

 

 

Gráfico  6 - Visitas por Cadeia Produtiva 

Fonte: GEPRO 

A Assistência Técnica desenvolvida através do SENAR-AR/BA atende produtores 

das mais diversas cadeias produtivas com o monitoramento, acompanhamento, 

orientações e planejamento aplicado às propriedades rurais de forma a elevar os 

seus índices produtivos e econômicos. 

A ATeG monitora toda a estrutura da propriedade, desde os dados zootécnicos 

até os dados econômicos. O técnico de campo, junto ao produtor rural, identifica as 

possíveis fraquezas das propriedades e sugere algumas intervenções que 

proporcionem uma sustentabilidade e rentabilidade da atividade produtiva. 

Podemos destacar alguns resultados significativos das propriedades assistidas 

nas diversas cadeias produtivas trabalhadas. 

No PRO SENAR Leite a produção média mensal por propriedade foi de 2.530 

litros de leite. Houve um aumento de 53% em relação à produção média de 2016. 
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Gráfico  7 - Produção Média Mensal - 2017 
Fonte: GEPRO 

 

 

Gráfico  8 - Produção Média Anual – 2017 
Fonte: GEPRO 

 

 

Em 2017 os produtores de leite assistidos pelo PRO SENAR aumentaram o uso 

de suplementação de concentrado na alimentação das vacas em produção em 

relação à 2016.  
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A alimentação é o componente principal no custo da produção de leite, tornando-

se adequado o uso de pastagem por ser um alimento de baixo custo, no entanto as 

forrageiras não atendem totalmente as exigências nutricionais e fisiológicas dos 

animais tornando-se necessário o fornecimento de suplementação de concentrado 

visando o aumento da produção de leite. 

 

 
Gráfico  9 - Propriedades Que Utilizam Suplementação de Concentrado 

Fonte: GEPRO 

 

Com relação à implantação de novas tecnologias, as propriedades assistidas pelo 

PRO SENAR Leite obtiveram um excelente crescimento em 2017. 
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Gráfico  10 - PRO SENAR Leite Propriedades com Tecnologias Implantadas 
Fonte: GEPRO 

 

No PRO SENAR Cacau, a produção média por hectare ano foi de 24,71 

arrobas por hectare em 2017. Um aumento 46% em relação em relação a 2016.  

 

 
Gráfico  11 - Produção Média @/ha/ano 
Fonte: GEPRO 

 

As propriedades assistidas pelo PRO SENAR Cacau aumentaram de forma 

significativa a implantação de tecnologias, em relação a 2016. 

 



Relatório de Gestão 2017 49 SENAR/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEPRO 

Nas propriedades assistidas pelo PRO SENAR Caprino Corte a adoção de 

tecnologias em 2017, foi bastante significativa com relação à utilização do Método 

Famacha, utilizado para controle de verminose em caprinos e ovinos e também a 

implantação de reserva estratégica de alimentos. 

 

Gráfico  13 - PRO SENAR Caprinos – Propriedades com Tecnologia Implantada 
Fonte: GEPRO 

Com relação aos indicadores de produtividade, as propriedades que 

Gráfico  12 - PRO SENAR Cacau Propriedades com Tecnologias Implantadas 
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participam do PRO SENAR Caprino Corte alcançaram valores muito próximos À 

meta estabelecida pelo programa. 

 

 

Gráfico  14 - Avaliação dos Indicadores de Produtividade em Caprinos de Corte 
Fonte: GEPRO 

O PRO SENAR é um programa de assistência técnica e gerencial pioneiro em 

todo o Brasil, pois consiste em prestar assistência técnica na propriedade em 

consonância com a capacitação do produtor e trabalhador rural. Esse modelo de 

assistência técnica permite que o produtor rural adquira conhecimentos importantes 

sobre a sua atividade econômica, permitido o desenvolvimento de sua propriedade, 

gerindo-a de forma sustentável e lucrativa.  

Este programa também atua na formação continuada de profissionais de forma a 

torna-los aptos para a atuação em áreas do agronegócio, permitindo o acesso ao 

mercado de trabalho. 

Em busca da melhoria contínua dos processos, prevemos para 2018 algumas 

ações mais importantes:  
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� Intensificação na capacitação dos técnicos de campo; 

� Alinhamentos instrucionais dos instrutores de FPR; 

� Aumentar o numero de produtores por turma, visando atender uma média 

de 20 produtores por grupo; 

� Ajustar a duração do programa em relação à cadeia produtiva trabalhada; 

� Atender mais cadeias produtivas de relevância econômica. 

iii-  Educação Formal – Curso Técnico em Agronegócio em 2017 

Em 2017 o Senar Bahia continuou a ofertar vagas para o curso Técnico em 

Agronegócio contribuindo assim para a diversidade da educação formal no estado. 

O objetivo é levar o ensino técnico de qualidade para os municípios de base 

agropecuária e localidades rurais mais afastadas da capital. Com isso, podemos 

considerar que foi um ano de consolidação nessa área educacional, pois além de 

buscar novas estratégias para atuar com a EAD (Educação a Distância), buscou-se 

investir na estruturação de seus polos presenciais com reformas e/ou construções, 

tendo como base técnica a ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas). 

No primeiro semestre (2017.1), foram realizadas 410 inscrições com 130 

aprovados para 40 vagas do polo de Salvador e 391 inscrições com 105 aprovados 

para 80 vagas do polo de Senhor do Bonfim. Em Salvador, cidade sede do Senar 

Bahia, foram estruturadas duas salas com os equipamentos pedagógicos como 

quadro branco, armários para guardar materiais didáticos, quadros de cortiça para 

os murais, além de 20 (vinte) notebooks para uso da unidade curricular de 

informática e para estar à disposição dos alunos nas pesquisas e aulas à distância.  

  Já o polo de Senhor do Bonfim contou com uma reforma no antigo prédio 

para atender às exigências do MEC para a educação formal, passando a ser 

considerado com o Centro de Capacitação Regional, ofertando além de cursos de 

FIC o curso de Técnico em Agronegócio, do programa Rede e-Tec Brasil. Esse polo 

se tornou também apto para promover o ensino superior através da Faculdade CNA 

(Confederação Nacional da Agricultura). Para isso, o polo conta com a sala de 
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coordenação (administrativa e de tutoria), secretaria escolar, sala de tutoria, sala de 

Web/videoconferência, três salas de aula com capacidade para 50 alunos, 

laboratório de informática com 25 “baias”, porém com cinquenta cadeiras de 

operador de micro e uma biblioteca equipada com sala de leitura. 

Para o segundo semestre, o Senar Bahia realizou o processo seletivo com a 

oferta 2017.2 dando seguimento aos dois polos inaugurados em 2016. O resultado 

deste foram 372 inscrições com 105 aprovados para 60 vagas do polo de Gandu e 

mais 713 inscrições com 128 aprovados para 80 vagas do polo de Luís Eduardo 

Magalhães. Com tais demandas, a gestão percebeu a necessidade de contratar 

recursos humanos efetivos para cada polo, a fim de que alunos e tutores ganhassem 

mais agilidade no atendimento às suas demandas acadêmicas. Portanto, o ano de 

2017 pode ser caracterizado pelo avanço da implantação de novas estruturas, 

inclusive de pessoal qualificado para trabalhar com a EAD, fechando o ano com uma 

equipe de 4 coordenadores específicos por polo. 

Para as cinco novas turmas iniciadas em 2017, o curso Técnico em 

Agronegócio continuou sendo oferecido de maneira subsequente, admitindo, neste 

caso, o ingresso apenas de egressos do ensino médio, conforme requisito 

estabelecido em normativas legais vigentes, com isso contabilizou-se a média de 

260 alunos matriculados neste formato. 

iv- Programa de Aprendizagem – Jovem Aprendiz  

Em 2017, a instituição continuou assumindo essa missão, tendo a certeza que 

fomentando a qualificação profissional, pessoal e social de cada jovem e de sua 

família consequentemente está contribuindo para a permanência de sucesso do 

agronegócio no nosso estado (BA) em relação ao PIB do nosso país. Ampliando 

ainda a demanda de homens e mulheres do campo com uma capacitação inicial, 

porém bem articulada com a realidade rural. 

O Programa tem como objetivo incluir, capacitar e promover o 
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desenvolvimento profissional de jovens, oportunizando a formação profissional rural, 

capacitando-os para o ingresso no mercado de trabalho, através de programação 

elaborada nos termos da Lei 10.097/00. Além disso, é realizado em parceria com 

empresas e produtores rurais que se enquadram na legislação no que diz respeito à 

obrigação de contratação de aprendizes, devendo haver assinatura da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) do aprendiz e Contrato de Aprendizagem por 

tempo determinado, não podendo ultrapassar dois anos. 

O público alvo é composto por jovens com idade entre 18 (completos) a 24 

anos (incompletos) tendo em vista que já tenham concluído ou esteja cursando o 

ensino fundamental ou médio. Jovens que preferencialmente, possuam baixa renda 

e de família de trabalhador ou produtor rural.   

A metodologia utilizada tem o foco em alinhar teoria e prática a todo instante, 

a fim de garantir ao aprendiz uma real noção de quais conhecimentos e habilidades 

técnicas precisará desenvolver para a área agrícola escolhida. O jovem inicia o 

curso revisando ou alinhando assuntos da matemática e da língua portuguesa e 

recebe orientações da educação para o trabalho, ou seja, noções e reflexões sobre 

como deve proceder num ambiente empresarial, além de temáticas bem vividas e 

discutidas na fase da juventude, como drogas. 

Além dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos cursos, os jovens 

são estimulados a desenvolver autoestima, criatividade, cidadania, responsabilidade 

e ética.  

Os resultados são gratificantes na medida em que alguns jovens estão 

descobrindo sua vocação, que podem estar atrelada ou não a formação em que está 

inserido.  

Conforme distribuição dos eventos de Aprendizagem realizados no exercício 

de 2017 (Tabela 15), o Senar atendeu a 105 empresas e 544 jovens, distribuídos em 

19 turmas. Importante, neste trabalho de aprendizagem com os jovens, é que, 
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devido ao bom desempenho e aprendizado, alguns são efetivados pelas empresas 

concretizando o papel do programa ao inserir o jovem no mercado de trabalho.  

 

Cursos Nº 

Turmas  

Nº Alunos 

Aprendiz de Trabalhador na Fruticultura 12 317 

Aprendiz de Trabalhador na Supervisão Agrícola 10 277 

Aprendiz de Trabalhador na Olericultura 2 62 

Aprendiz no Cultivo do Café  1 19 

Total 25 675 

Tabela 16 - Turmas do Programa Jovem Aprendiz – Exercício de 2017 
          Fonte: GETEC  

 

A grande novidade do ano foi à abertura da turma de Aprendiz de Trabalhador 

na Cultura do Café no município de Itamaraju (BA), realizada em 07 de novembro de 

2017, em que 19 jovens foram oportunizados a inaugurar este curso e ter a primeira 

experiência de emprego. 

É válido ressaltar que as turmas da Fazendo Modelo Paulo Mizote 

continuaram recebendo a formação com a intensa relação entre a teoria e prática, a 

partir da parceria entre Sistema FAEB SENAR, Sindicato rural de Barreiras, 

Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e apoio da Codevasf e do 

Ministério do Trabalho. Neste ano foram 101 jovens capacitados com 31 empresas 

envolvidas no curso “Trabalhador em Supervisão Agrícola” em carga horária de 800 

horas. Na Fazenda Modelo, os aprendizes têm o contato com a terra e os 

equipamentos agrícolas mais utilizados para a região, além de estudarem noções de 

gestão e empreendedorismo, o que amplia a sua capacidade de atuação na 

empresa. 

Destaca-se também a parceria entre o Senar Sergipe e o Senar Bahia, a qual 

foi reafirmada na certificação da turma 2016 em 24/10/2017. Empresa e instituições 

formadoras combinaram a nova data para a próxima turma. 
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3.2.2 Promoção Social  

 
Descrição geral 

A atividade de Promoção Social tem caráter educativo e preventivo e estão 

voltadas para o meio ambiente, a saúde, alimentação das famílias do meio rural. 

São treinamentos, palestras, oficinas, ações que tem por objetivo melhorar a 

qualidade de vida do homem do campo. Fazem parte da Promoção Social o 

programa Despertar, Programa Saúde do Homem e da Mulher. 

 

As ações realizadas em PS ultrapassaram as metas estabelecidas no Plano 

Anual de Trabalho, em virtude de demandas originadas por ações educativas nas 

áreas de saúde, desenvolvidas no Programa Despertar. 

 

i- Programa Despertar  

Implantado pelo SENAR-AR/BA em 2005, tem como o objetivo promover a 

educação voltada à responsabilidade social, envolvendo alunos da Área Rural 

matriculados do Infantil ao 9º ano do ensino fundamental, promovendo mudanças de 

valores, aliadas a uma postura cidadã e socioambiental. 

Enfoca a Educação Socioambiental fazendo uso dos temas transversais: meio 

ambiente, ética, saúde, cidadania, pluralidade cultural, formando integralmente as 

crianças e jovens rurais, preparando-os para a vida e para o exercício da cidadania.  

O trabalho da educação contextualizada supõe um itinerário pedagógico que 

parte do conhecimento da realidade do estudante, problematiza essa realidade e 

organiza novos saberes, os quais amparam o processo de transformação da 

realidade e respaldam a metodologia do Senar, “Aprender a Aprender Fazendo. 

O Programa dialoga nos municípios com os Programas Federais (Mais Educação, 

PNAIC, PSE, Educando com a Horta, entre outros e com os Programas Estaduais 

(Pacto pela Educação, ProEASE) e articulação com o Pacto da Criança e 

Adolescente do Semiárido e a CIEA (Comissão Interinstitucional de Educação 
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Ambiental),  COM-VIDAS Bahia (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida), 

COE( Comissão Organizadora da Conferência Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente  

"Vamos Cuidar do Brasil com  Escolas  Sustentáveis").  

O Senar Bahia recebeu no mês de Fevereiro de 2017 Prefeitos, Secretários de 

Educação, Agricultura e Meio Ambiente para assinatura de Termo de Cooperação 

Técnica entre o Sistema FEAB/SENAR, Prefeituras e Sindicatos. Neste encontro os 

Prefeitos e Secretários ouviram a apresentação sobre o Programa Despertar e 

alguns portfólios de 2016 foram disponibilizados para análise dos municípios novos, 

para que eles conhecessem as ações do Programa.  

Participaram do programa DESPERTAR 75 municípios, 1.223 escolas rurais, 

7.281  professores e 99.914 alunos. 

Durante todo o ano, o programa Despertar envolveu os atores responsáveis pela 

execução de suas ações educativas em grupos de trabalhos, seminários, 

estruturando o planejamento, acompanhamento, supervisão e avaliação, além de 

treinamentos de professores e coordenadores, enfim ações que visaram o 

aperfeiçoamento desse programa, conforme pode ser observado na Tabela 12, 

todas voltadas à melhoria da qualidade desse Programa. 

Ação Público Nº Participantes 
Formação Municipal Professores, Coordenadores, 

Diretores 
4.968 

Seminários de Pedagogia por 
Projeto 

Diretores, Coordenadores e 
Professores 

4.286 

Seminários de Temas Transversais Professores 1.812 

Tabela 17 - Ações educativas de melhoria da qualidade do Programa Despertar 2017 

Fonte: SENAR – Programa Despertar 

Além dessas ações, outras importantes também foram realizadas, entre elas: 

a) HORTAS NAS ESCOLAS - A ação de implantação de Hortas Escolares 

com Distribuição de Mudas é considerada uma ação contínua no Programa 

Despertar, em parceria com os Programas Mais Educação e Educando com a Horta 
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que tem implantado e revitalizado hortas nas escolas e incentivado o plantio nas 

comunidades. Outro grande parceiro nesse trabalho são as Secretarias Municipais 

de Agricultura e Meio Ambiente e o Sindicato dos Produtores Rurais.  Nesse 

Programa, além do Dia D (Dia do Despertar), que acontece na Semana do Meio 

Ambiente, há uma grande ação de distribuição de mudas, não só frutíferas como 

também mudas nativas, estimulando a recomposição da vegetação 

municipal/regional. 

b) AGENTES DESPERTAR - O Agente DESPERTAR é uma ação do 

Protagonismo Infanto Juvenil. As crianças e jovens são eleitos pelo voto direto para 

assumir um mandato de 2 anos e contribuir para a Educação Ambiental do seu 

município. O Agente Despertar é uma ação de formação de novas lideranças nas 

escolas do campo. Os alunos elaboram um Plano de Ação, participam de encontros 

de Educação Ambiental nos municípios e se evolvem ativamente nos projetos de 

Educação Socioambiental elaborado pelas escolas e comunidades rurais. 

c) DIA DE CAMPO – Por meio da elaboração de um Projeto que identifica 

a potencialidade ou problemática ambiental de cada região, o Programa Despertar 

promove estudos na metodologia da investigação. Daí, são propostas algumas 

atividades as quais são organizadas e analisadas em aulas, definidas como Dia de 

Campo, com intervenções para resolução do diagnostico apresentado. Essas ações 

despertam nos alunos o convívio com a natureza, proporcionando realização de 

trilhas ecológicas, caminhadas, visitas a fazendas da região, visitas a estações de 

tratamento, entre outras atividades. 

ii- Programa Saúde 

O SENAR-BA já vem há mais de 5 anos desenvolvendo um programa de 

saúde, destacando-se nessas ações atividades destinadas à clientela Mulher Rural, 

não deixando, contudo, de atender também a Clientela Homem Rural o que ocorreu 

nos doía últimos anos. 

Preconiza que as atividades relacionadas à saúde devam ter enfoque 

educativo e preventivo, objetivando mudanças de comportamento individual e 
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coletiva, em adequação às condições ambientais e perspectiva de melhoria da 

qualidade de vida da população rural.  

Tem como objetivo geral, para as mulheres, dar oportunidades de educação, 

prevenção e diagnóstico do câncer de colo de útero e cuidados com as mulheres do 

meio rural, contribuindo assim para o aumento da autoestima e qualidade de vida.  

Para os homens, proporcionar oportunidade de educação para a promoção da 

saúde e prevenção do câncer de próstata e assuntos de interesse do homem em 

comunidades rurais, reforçando a importância da qualidade de vida e rompendo 

preconceitos em relação ao exame de próstata. 

Tem como público alvo homens e mulheres do meio rural, preferencialmente 

que sejam Produtores (as) e trabalhadores (as) com idade de 45 a 80 anos (para 

realização de exames) que nunca tenham feiro ou estejam com exame PSA 

atrasado, há pelo menos dois anos e exames de Papanicolau para as mulheres, 

contemplando também adolescentes, jovens e adultos, com participações em 

palestras educativas sobre educação sexual e prevenção de doenças. 

O Programa Saúde da Mulher é uma ação de educação, saúde e bem estar 

que visa promover o cuidado integral, com enfoque de gênero, violência doméstica, 

prevenção do colo do útero, da mama, das doenças sexualmente transmissíveis, 

com o objetivo de promover o controle dos fatores de riscos que afetam diretamente 

a saúde da mulher rural, por meio de ações de conscientização, prevenção, 

diagnóstico e, principalmente, educação. 

O Programa Saúde do Homem é também uma ação de educação, saúde e 

bem estar, objetivando promover ações de saúde para a compreensão da realidade 

singular masculina, dentro do seu contexto sociocultural e político-econômico, 

possibilitando o aumento da expectativa de vida e a redução dos índices de 

morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis nessa população, através de 

eventos de educação preventiva. 
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Os programas destinados aos homens e às mulheres, contaram com a 

participação de parcerias, dentre elas citam-se: Sindicato de Produtores Rurais, 

Prefeituras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, Secretaria de 

Educação, Secretaria de Agricultura, Instituto Federal de Educação, Clínicas 

Oftalmológicas e Odontológicas, Laboratório Local, Farmácias, Universidades, 

Rádios e TVs Locais, Laticínios, Distribuidores de Café, Polícia Militar, SAMU/  

Ambulância, com o envolvimento de 22 Médicos, 60 Enfermeiros, 647 Voluntários, 

30 Mobilizadores, Presidentes e diretores de Sindicatos Rurais. Vale registrar, que  

no ano de 2017, o SENAR-BA iniciou uma parceria com a Sociedade Brasileira de 

Urologia, a qual incluiu no programa saúde do homem Consultas Urológicas com 

toque retal para participantes acima de 50 anos. 

O programa foi desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira delas no 

primeiro semestre do presente exercício, envolvendo os municípios de Itororó, 

Itambé, Poções, Nazaré, Wenceslau Guimarães, Santo Amaro, Jequié, Medeiros 

Neto, Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité, Valente e Senhor do Bonfim.  

Programou-se como metas a realização de 12 eventos, 1.200 consultas 

urológicas 2.400 exames de PSA e 1.200 exames de PAPANICOLAU, tendo sido 

realizados os 11 eventos, 1.926 consultas urológicas, 2.095 exames de PSA e 976 

exames PAPANICOLAU, conforme Tabela 16.  

Especificação Programado Realizado % 

Nº Eventos 12 11 91,6 

Consultas Urológicas 1.200 1.926 160,5 

Exames de PSA 2.400 2.095 87,2 

Exames de PAPANICOLAU 1.200 976 81,3 

Tabela 18 - Programa  Saúde - Programado e Realizado – Ano 2017 
    Fonte – SENAR-AR/BA - Programas Sociais 

 Além dos exames de PSA, PAPANICOLAU, consultas urológicas e toque 

retal, outros serviços foram oferecidos e trabalhados, tais como: aferição de pressão, 

exame de colesterol, teste de glicemia, exames clínicos, marcação de exames, 
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marcação de cirurgias, vacinação, massagem, serviço de odontologia/ higiene bucal, 

psiquiatria/ ortopedia, orientações da assistência social – CRAS, cartão SUS, bolsa 

família, serviços para o produtor – secretaria de agricultura, serviço de ambulância, 

distribuição de mudas frutíferas e nativas, distribuição de folders, dentre outros. 

  Por município, os exames realizados de Câncer de Próstata e Papanicolau 

(2.095) podem ser observados na Tabela 19. 
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  Fonte: GETEC 

Percebe-se que a maior participação nos eventos continua sendo dos homens 

rurais. Um dos motivos apontados pelas Secretarias de Saúde atendidas é o fato de 

existir uma cobertura atual do Sistema Único de Saúde nos municípios e a 

ampliação dos Postos de Saúde nos distritos e comunidades nos quais o exame de 

Papanicolau é realizado com frequência pelas mulheres da zona rural, além de uma 

maior incidência da visita do sexo feminino aos postos de saúde. 

Esses exames foram analisados em laboratórios especializados, apresentando 

valores numéricos que classificam se a clientela homem ou mulher apresenta 

preocupação, quanto à saúde.  No caso do PSA, os resultados encontrados abaixo 

ou acima do indicador 4,0 sugerem normalidade (até 4,0) ou anormalidade (acima 

de 4,0). Os valores encontrados estão na Tabela 18, observando-se que 90,5 % dos 

homens que fizeram exames de PSA estão com valores abaixo de 4,0. 

 

Município Data 

Nº Exames coletados 

PSA Toque Retal 

Itororó 18/jul 190 167 

Itambé 19/jul 245 224 

Poções 20/jul 217 200 

Nazaré 11/ago 119 75 

Wenceslau Guimarães 23/ago 251 228 

Santo Amaro 30/ago 179 205 

Jequié 02/set 144 92 

Riachão do Jacuípe 24/out 180 189 

Conceição do Coité 25/out 211 221 

Valente 26/out 199 194 

Medeiros Neto 31/out 160 131 

TOTAL 2.095 1.926 

Tabela 19 - Exames PSA por município 
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Valores Nº de Casos % 

Até 2,5 1.755 83,7 

De 2,5 a 4,0 140 6,6 

Acima de 4,0 198 9,4 

Total 2.093* 100,0 

Tabela 20 - Resultados dos exames de PSA, programa Saúde - 2017 
(*) Amostras insatisfatórias e com dados incompleto somaram 2 casos, totalizando 2.983  ocorrências 

Fonte: GETEC 

 

 Os resultados dos exames PAPANICOLAU, estão vistos na Tabela 19, abaixo: 

 

Conceitos Nº de Casos % 

Inflamação 924 98,8 

Normal 8 0,8 

Lesão de Alto Grau – Nic II 1 0,1 

Lesão de Baixo Grau Nic I 3 0,3 

Total 936 100,0 

Tabela 21 - Resultados de Exames PAPANICOLAU – Programa Saúde 2017. 
(*) Amostras insatisfatórias em numero de 40, totalizando 976 unidades amostrais  

Fonte: GETEC 

 

        Os 924 casos de inflamação foram medicados na entrega dos resultados. As 

demais pacientes com diagnósticos que necessitavam tratamento foram 

encaminhadas para as Secretarias de Saúde dos municípios para realização de 

mais exames e acompanhamento médico. 

Para garantir o melhor atendimento a homens e mulheres do meio rural o 

SENAR-BA realizou a entrega dos resultados dos exames com a presença de um 

médico Urologista, no caso do programa saúde do homem com entrega dos exames 

de PSA e em parceria com a Secretaria de Saúde, uma Enfermeira para entrega dos 

resultados do Papanicolau às mulheres. 
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iii- Programa Mulheres em Campo 

 

Em 2017 a Bahia recebeu o desafio de implantar uma turma piloto para 

aplicação do novo material do Programa Com Licença Vou Á Luta e de realizar uma 

formação de instrutoras para atuar no Programa.  

Após a aplicação do Projeto Piloto na Bahia, o Senar Nacional, organizou 

novo material didático para o Programa e o nome do mesmo mudou para Mulheres 

em Campo. 

Foram formadas 15 instrutoras na Bahia que estão habilitadas para 

realizarem as turmas do Programa.  

O programa foi dividido em 5 (cinco) módulos, tais como: 

• Diagnóstico e empreendedorismo; 

• Planejamento; 

• Custo de produção; 

• Indicadores de viabilidade e comercialização; 

• Desenvolvimento pessoal 

iv- Divulgação das Ações Institucionais 

 

Descrição Geral 
Divulgação Das Ações E Da Marca Do Senar Para Seu Público Estratégico 
(Stakeholders), Englobando O Relacionamento Com A Imprensa E A Sociedade 
De Um Modo Geral. 
 
Responsável ASCOM 

 

Assessoria de Comunicação  

A Assessoria de Comunicação do SENAR-AR/BA é responsável pelo 

gerenciamento e divulgação das informações e ações implementadas pela 
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instituição para seu público estratégico (stakeholders). A comunicação engloba o 

relacionamento com a imprensa, com divulgação das ações da instituição nos 

principais veículos de comunicação da Bahia e do Brasil e o relacionamento com o 

público interno e externo (produtores rurais e instituições ligadas à agropecuária, 

púbicas e privadas). 

Elaborou peças gráficas, como panfletos, banners, flyers, dentre outros, sempre 

com objetivo de divulgar os programas oferecidos pelo SENAR aos produtores rurais 

e fortalecer a marca da instituição como prestadora de serviços de capacitação e 

profissionalização rural.  

Entre outras atividades, a assessoria de comunicação produziu peças gráficas 

como apoio à divulgação e formatação de programas técnicos do SENAR, participou 

de eventos representando e divulgando o Sistema FAEB/SENAR. Também foram 

criados spots de rádio para divulgação das ações do SENAR BAHIA no campo, 

elaborados os informativos mensais, um dos principais instrumentos de divulgação 

do Sistema FAEB/SENAR. Foram utilizadas também mídias digitais (site, facebook e 

whatsapp) para divulgação de informações sobre a instituição.  

Principais peças produzidas pela Assessoria de Comunicação:   

- Criação de layout para os informes do Sistema FAEB/SENAR; 

- Criação de peças para as mídias digitais e manutenção e atualização diária das 

mesmas com conteúdo informativo (notícias); 

- Relacionamento com a imprensa; 

- Cobertura jornalística e fotográfica de encontros e reuniões internas e externas; 

- Clipagem diária de informações noticiadas pela imprensa sobre o setor 

agropecuário e sobre o Sistema FAEB/SENAR;  

- Produção de releases, artigo e correção de textos dos materiais institucionais; 

- Elaboração de layout de apresentações realizadas pelos gestores internamente 

e externamente; 
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- Elaboração de layout de outdoors e anúncios informativos e publicitários sobre a 

instituição para jornais impressos; 

- Gravação de vídeos para divulgação das ações; 

- Elaboração de vídeos institucionais; 

- Elaboração de Folders Diversos; 

- Elaboração de peças para comunicação interna e layout de cartões de visitas 

dos gestores; 

- Produção de locução e edição de spots para mídias digitais, divulgação em 

rádios e carros de som; 

- Atualização layout de banners com as logomarcas do Sistema FAEB/SENAR; 

- Criação do layout de agenda anual da instituição; 

- Criação de layouts da plotagem dos carros da instituição, camisas e bonés; 

- Criação de comunicação visual e organização de stands.   

 

Ações da Assessoria de Eventos em 2017  

A Assessoria especializada em Eventos, racionalizou e padronizou as 

modalidades de participação do Senar em todos os tipos de eventos, uniformizando 

conceitos operacionais, zelando por uma identidade visual e institucional mais nítida. 

E, o que é o mais importante, marcando claramente a presença do Senar através de 

sua missão, ou seja, como uma instituição prestadora de serviços educacionais e de 

capacitação profissional de alto nível para produtores e trabalhadores rurais. 

O Senar Bahia vem através da sua Assessoria de Eventos, promovendo a 

imagem institucional do Senar como um todo, valorizando seu portfólio de serviços 

educacionais. Em 2017, essa assessoria garantiu a infraestrutura básica dos 

eventos solicitados (logística completa de estandes, reservas de espaços, limpeza, 

coffees-breaks, recursos técnicos e humanos, ambientação, etc.), entre outros que 

forem solicitados. 

Em parceira com a Assessoria de Comunicação, também coordenou a criação de 
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banners, flyers, convites e identidades visuais para diversos estandes no interior do 

Estado.  

MUNICIPIO / EXPOSIÇÕES  PERÍODO 

V. da Conquista 28/03 a 02/04/2017 

Poções 20 A 23/04/2017 

Conc. Coité 06 A 09/04/2017 

Itamaraju 27 A 30/04/2017 

Irecê 27 A 30/04/2017 

MUNICIPIO / EXPOSIÇÕES  PERÍODO 

Itapetinga 16 A 21/05/2017 

Jequié 20 A 28/05/2017 

Guanambi 04/06/2017 

Sr. do Bonfim 04 A 09/07/2017 

M. Calmon 03 A 06/08/2017 

Itanhém 02 A 06/08/2017 

Itaberaba 19 e 20/08/2017 

Itapebi 31/08 A 03/09/2017 

Expofeira  07 a 14/09/2017 

T. Freitas 18 A 22/10/2017 

Ipiaú 21 A 24/09/2017 

Barreiras 23 a 26/11/2017 

Mundo Novo 07 a 10/12/2017 

Fenagro 26/11 a 03/12/2017 

MUNICIPIO /SEMANA DO HOMEM DO CAMPO   PERÍODO 

Itapetinga 23 a 29/10/2017 

T. Freitas (Expo + Sem Homem Campo) 18 s 22/10/2017 

Seabra 29/08 a 02/09/2017 

Sr. Bonfim 16 a 17/11/2017 

OUTROS EVENTOS EM PARCERIA  PERÍODO 
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Salvador - RIHAGRO - CURSO AGRON  Março a dezembro 

2017 

CRC – IV Convenção de Contabilidade 16/10/2017 

Expo Vaqueiro em Ibirapoã 07 A 10/09/2017 

IV Encontro de  Cafeicultores de Camacan 01 A 03/09/2017 

Workshop Energia Sustentável  - Luis Eduardo 

Magalhães 

28/09/2017 

3º. Seminário de plantio e pulverização em Luis 

Eduardo Magalhães 

06 A 16/10/17 

MUNICIPIO / EXPOSIÇÕES  PERÍODO 

1º. Feirão de animais – Miguel Calmon 13 A 14/10/17 

Cerimônia Oficial de Encerramento do Programa 

Despertar 

11/12/2017 

OUTROS EVENTOS/MUNICÍPIO PERÍODO 

VI Encontro dos Produtores de Barra da Estiva e 

Região 

07 a 09/05/2017 

Festival de Chocolate 11 a 14/06/2017 

Bahia Farm Show 02 a 06/06/2017 

IV Edição da FEPASE 24 a 26/08/2017 

Sindileite 24 a 26/09/2017 

Quadro  1 - Logística da Assessoria de Eventos do Senar Bahia nos estandes e nas dinâmicas 
de campo. 

 

Nas exposições agropecuárias, o SENAR BAHIA divulgou suas ações com 

implantação de stands, material instrucional e dinâmicas práticas, aproximando o 

produtor e o trabalhador rural das atividades que são desenvolvidas no campo pela 

instituição.  

Além dos materiais instrucionais, houve divulgação da marca do Senar em 

materiais promocionais  como bonés, canetas, camisas, blocos e pastas. 
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3.3 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 

 

3.3.1- Estágio de desenvolvimento 

A Regional Bahia desenvolve seu planejamento estratégico alinhado com 

Plano Anual de Trabalho, e está buscando aprimorar sua metodologia de 

planejamento estratégico juntamente com o Senar Administração Central. A gestão 

tem conhecimento da importância do aprimoramento dessa metodologia tendo em 

vista a relevância para alcançar a excelência da formação profissional do campo. 

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos 

estratégicos 

A metodologia de formulação leva em consideração as atividades do Senar 

que são divididas em duas áreas: área fim (atividades finalísticas da instituição) e 

área meio (atividades de suporte para execução das atividades finalísticas). 

Com base no método do PDCA (Planejar, Desenvolver, Controlar e Agir), 

todas as áreas participam da construção do planejamento, considerando as ações 

da área finalística. 

  1º Planejamento 

O Senar faz o levantamento de demandas junto aos produtores rurais em 

parceria com os Sindicato dos Produtores Rurais. Além disso, faz também o 

levantamento do potencial produtivo de cada município por meio de pesquisas em 

loco e por meio dos dados oficiais como IBGE, CONAB, etc. Após esse 

levantamento é feito um diagnóstico de cada município confrontando esses dados. 

De posse dessas informações passa-se a elaborar o orçamento e planejar as 

aquisições e contratações necessárias para implementação das ações.  

2º Execução 
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A execução das ações é feita diretamente pelo Senar e por meio de parcerias 

com os Sindicatos dos Produtores Rurais e demais instituições. Nessa fase é feita a 

mobilização dos parceiros para a formalização dos Termos de cooperação e das 

contratações necessárias. A execução das ações acontecem em grande parte nas 

fazendas e nos Centros de Capacitação Regional do Senar. 

3º Controle 

 O Controle das ações de campo é feito com a supervisão dos cursos 

realizada através de seus supervisores e coordenadores. Além disso, dispõe de 

sistemas de controle que monitoram se as ações estão sendo executadas conforme 

planejadas. É por meio desse acompanhamento e monitoramento que é feito, ao 

longo do ano, ajustes nas demandas. Em agosto essa demanda é revisada, e, se 

necessário, faz-se as adequações físicas e orçamentárias. 

   4º Ação 

Através do acompanhamento e monitoramento das ações é possível identificar 

as correções necessárias para mudanças e aprimoramento das ações de campo. As 

equipes técnicas e administrativas se reúnem periodicamente ao longo do ano para 

discutir e elaborar alternativas em caso de necessidade de alterações do que foi 

planejado. As análises são feitas considerando o contexto de cada região entre as 

equipes e os gestores para tomada de decisão. 

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Alguns indicadores de eficácia, de eficiência, de efetividade e de 

economicidade são apresentados a seguir, os quais abrangem aspectos sociais e 

econômicos. 
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i. Indicadores de Eficácia 

INDICADOR DIMENSÃ TIPO 

Quantidade de eventos realizados em Qualificação Profissional 

na Área da Agropecuária e Agroindústria (FPR e Projetos 

Especiais). 

Resultado Eficácia 

META 
Realizar 2.340 eventos atendendo no estado as 10 principais cadeias produtivas da 

agropecuária em 2016. 

Realizar 2.150 eventos atendendo no estado as 10 principais cadeias produtivas da 

agropecuária em 2017. 

Realizar 2.150 eventos atendendo no estado as 10 principais cadeias produtivas da 

agropecuária em 2018. 

2016 2017 2018 

89,7 % 91,4%  
FINALIDADE 

Levantar a quantidade de ações de FPR/Projetos Especiais executadas em cada município do 

estado. 

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE LOCAL/ÁREA 

GETEC/GEPRO Anual Regional/Bahia 

JUSTIFICATIVA 
   O exercício de 2017 foi um ano de consolidação de novas estratégias de atuação, havendo maior 

empenho em prol da qualidade das ações, cujo resultado pode ser observado no atingimento da 

meta de carga horária. O cumprimento da meta estabelecida em 91,4% ocorreu em função do 

desempenho, principalmente, no terceiro trimestre, quando fatores alheios ao nosso controle, 

impediram a realização do quantitativo programado. 

Quadro  2 – Percentual de eventos Realizados entre os Períodos de 2016 a 2017 em Formação 
Profissional Rural 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DIMENSÃO TIPO 
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Quantidade de ações realizadas ações de Promoção 

Social 
Resultado Eficácia 

META 
Realizar 250 eventos atendendo no estado as 5 principais áreas de atividades sociais em 2016. 

Realizar 250 eventos atendendo no estado as 10 principais cadeias produtivas da agropecuária 

em 2017. 

Realizar 250 eventos atendendo no estado as 10 principais cadeias produtivas da agropecuária 

em 2018. 

2016 2017 2018 

108 % 100,4%  

FINALIDADE 

 Levantar a quantidade de ações de PS executadas em cada município do estado. 

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE LOCAL/ÁREA 
GETEC/GEPRO Anual Regional/Bahia 

JUSTIFICATIVA 
A meta estabelecida foi cumprida na sua integralidade e em função dos seus objetivos. 

Quadro  3 – Percentual de Eventos Realizados entre os Períodos de 2016 a 2017 em Promoção 
Social 
Fonte – GETEC/GEPRO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR DIMENSÃO TIPO 
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Quantidade de participantes beneficiados nos eventos 

realizados em Qualificação Profissional na Área da 

Agropecuária e Agroindústria (FPR e Projetos Especiais) 

Resultado Eficácia 

META 
Capacitar 34.802  participantes no exercício de 2016 conforme meta estabelecida no PAT. 

Capacitar 33.408  participantes no exercício de 2017 conforme meta estabelecida no PAT. 

Capacitar 30.768 participantes no exercício de 2018 conforme  meta estabelecida no PAT. 

2016 2017 

84,0% 90% 

FINALIDADE 
 Verificar o alcance da meta estabelecida no Programa Anual de Trabalho – PAT  

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE LOCAL/ÁREA 
GETEC/GEPRO Anual Regional Bahia. 

JUSTIFICATIVA 

O exercício de 2017 foi um ano de consolidação de novas estratégias de atuação, havendo 

maior empenho em prol da qualidade das ações, cujo resultado pode ser observado no atingimento 

da meta de carga horária. O cumprimento da meta estabelecida em 91,4% ocorreu em função do 

desempenho, principalmente, no terceiro trimestre, quando fatores alheios ao nosso controle, 

impediram a realização do quantitativo programado. 

Quadro  4 – Comparativo percentual do número de participantes dos eventos programados e 
realizados em FPR – 2016 x 2017 
Fonte – GETEC/GEPRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICADOR DIMENSÃO TIPO 
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Quantidade de participantes das ações de Promoção Social Resultado Eficácia 

META 

Capacitar 12.900  participantes no exercício de 2016 conforme meta estabelecida no PAT 

     Capacitar 12.971  participantes no exercício de 2017 conforme meta estabelecida no PAT.  

Capacitar 9.264 participantes no exercício de 2018 conforme meta estabelecida no PAT.  

2016 2017 

105,4% 96,4% 

FINALIDADE 

Verificar o alcance da meta estabelecida no Programa Anual de Trabalho – PAT 

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE LOCAL/ÁREA 
GETEC/GEPRO Anual Regional Bahia. 
JUSTIFICATIVA 

A meta estabelecida foi cumprida na sua quase totalidade e em função dos objetivos propostos.  

Quadro  5 – Comparativo percentual do número de participantes dos eventos programados e 
realizados em PS 2016 x 2017 
Fonte – GETEC/GEPRO 

 
INDICADOR DIMENSÃO TIPO 

Carga horária total dos eventos realizados em Qualificação 

Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria (FPR e 

Projetos Especiais) 

 

Resultado Eficácia 

META 

Ofertar 79.944 horas aulas conforme estabelecida no PAT em 2016 

Ofertar 85.358 horas aulas conforme estabelecida no PAT em 2017. 

Ofertar 85.019 horas aulas conforme estabelecida no PAT em 2018 

2016 2017 
127,4% 99,9% 

FINALIDADE 
Verificar o alcance da meta estabelecida no Programa Anual de Trabalho – PAT 

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE LOCAL/ÁREA 

GETEC/GEPRO Anual Regional Bahia 

           JUSTIFICATIVA 

          A meta estabelecida foi cumprida na sua integralidade e em função dos seus objetivos. 

Quadro  6 – Comparativo percentual da carga horária ofertada nos eventos programados e 
realizados em FPR – 2016 x 2017 
Fonte – GETEC/GEPRO 
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INDICADOR DIMENSÃO TIPO 
Carga horária total dos eventos  realizadas em 

Promoção Social 
Resultado Eficácia 

META 

Ofertar 2.919 horas aulas conforme estabelecida no PAT em 2016. 

Ofertar 2.520 horas aulas conforme estabelecida no PAT em 2017. 

Ofertar 2.728 horas aulas conforme estabelecida no PAT em 2018. 

2016 2017 

76,5 % 101,9% 

FINALIDADE 

Verificar o alcance da meta estabelecida no Programa Anual de Trabalho – PAT 

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE LOCAL/ÁREA 
Regional Anual Regional Bahia 

JUSTIFICATIVA 
A meta estabelecida foi cumprida na sua integralidade e em função dos seus objetivos. 

Quadro  7 – Comparativo percentual da carga horária ofertada nos eventos programados e 
realizados em PS -  2016 X 2017 
Fonte – GETEC/GEPRO 

 

Foram trabalhados no período 233 municípios, registrando-se uma média de 

10 eventos por município. Considerando, ainda, que o Estado possui  417 

municípios, foram trabalhados 55,8% dos municípios, resultado próximo ao do ano 

anterior. 

 

Ano Nº de Eventos 

(A) 

Nº de municípios 

atendidos (B) 

Relação A / B 

2016 2.369 242 10,0 

2017 2.217 233 9,51 

2018 2.400 250 9,6 

Tabela 22 – Número de eventos realizados por funcionário 
Fonte – GETEC/GEPRO 
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ii. Indicadores de Eficiência 

Alguns indicadores foram utilizados para avaliar o grau de eficiência dos 

trabalhos da Regional Bahia, entre eles: 

 

Eventos realizados/Número de funcionários 

Foram realizados no período 2.217 eventos, estando disponíveis ao trabalho 

93 funcionários, registrando-se uma relação de 24 eventos realizados por 

funcionário. 

 

Ano Nº de Eventos 

(A) 

Nº de Funcionários (B) Relação A / B 

2016 2.369 92 26 

2017 2.217 93 24 

2018 2.400 100 24 

Tabela 23 – Número de eventos realizados por funcionário 
Fonte – GETEC/GEPRO 

 

Percentual de instrutores utilizados que possuem qualificação metodológica 

 Esse percentual atinge 100% das ações realizadas, já que é exigência da 

administração regional Bahia só utilizar instrutores qualificados em sua metodologia 

(Fonte: GETEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão 2017 76 SENAR/BA 

 

 

 

iii. Indicadores de Efetividade 

 
INDICADOR DIMENSÃO TIPO 
Quantidade média de participantes por ação em 

Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e 

Agroindústria (FPR e Projetos Especiais) 

Resultado Efetividade 

META 
Capacitar uma média de 15 participantes por evento em 2016 conforme meta estabelecida no PAT. 

Capacitar uma média de 15 participantes por evento em 2017 conforme meta estabelecida no PAT. 

Capacitar uma média de 15  participantes por evento em 2018, conforme meta estabelecida no 

PAT. 

2016 2017 

93,3 % 88,5% 

FINALIDADE 

Avaliar o planejamento estratégico relacionada a média de participantes por ação. 

RESPONSÁVEL PERIODICIDAD LOCAL/ÁREA 
   

Regional Anual Regional Bahia. 

JUSTIFICATIVA 
No exercício de 2017 foram capacitados uma média de 13,3 participantes por evento.   

Quadro  8 – Número médio de participantes na Qualificação Profissional na Área da 
Agropecuária e Agroindústria’ 
Fonte: GETEC/GEPRO 

 

1. Indicadores de Economicidade 

No ano de 2017 o custo total para a realização do Programa Qualificação 

Profissional do Trabalhador, registra o valor de R$ 27.016.805,40 (vinte e sete 

milhões dezesseis mil oitocentos e cinco reais e quarenta centavos), apresentando 

um custo por evento de R$ 12.871,28 (doze mil oitocentos e setenta um reais vinte 

oito centavos) e por aluno de R$ 791,33 (setecentos noventa um reais trinta e três 

centavos). Já na Promoção Social, o gasto foi de R$ 1.545.996,79 (Um milhão 

quinhentos quarenta cinco mil novecentos e noventa seis reais setenta nove 

centavos), registrando um custo médio por evento de R$ 5.725,91 (cinco mil 

setecentos vinte cinco reais noventa e um centavo), e custo por treinando de R$ 
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113,73 (cento treze reais setenta e três centavos), conforme tabela .  

 

Qualificação Profissional na Área da 
Agropecuária e Agroindústria (FPR) 

Promoção Social Rural (P S) 

Total 
de 
Ações 

Custo Por 
Evento 

Total de 
Treinando
s 

Custo por 
treinando 

Total 
da 
Ações 

Custo Por 
Evento 

Total 
Treinandos 

Custo por 
treinando 

2099 12.871,28 34.141 791,33 270 5.725,91 13.593 113,73 

Tabela 24 – Custos por evento e por aluno, exercício de 2017 
Fonte: GETEC  

 

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e 

periodicidade 

A reformulação do planejamento ocorre uma vez no ano, sempre no mês de 

agosto, onde são revisadas todas as metas e ações com base em fatores técnicos e 

orçamentário.   

3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 

A alta direção está envolvida em todas as discussões estratégicas da 

Instituição, promovendo reuniões periódicas com as equipes e participando 

ativamente na tomada de decisão. A mesma está comprometida e engajada para 

promover o aprimoramento das ferramentas que vão além do PAT, com intuito de 

integrar as ferramentas de governança corporativa relacionadas ao planejamento 

estratégico, gestão da qualidade e gestão de projetos, como objetivo de maior 

eficiência organizacional.   

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

O SENAR-AR/BA vem patrocinando a reflexão entre os colaboradores no 

desenvolvimento e alinhamento da cultura organizacional, conscientizando-os da 

importância deles para eficácia do planejamento estratégico. As equipes de trabalho 
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são envolvidas nas discussões estratégicas e participam da construção do 

planejamento estratégico de forma conjunta. Neste exercício foram revisados vários 

processos e desenvolvidos fluxos operacionais para auxiliar a execução das ações 

planejadas.  

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 

As principais dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades 

envolvendo o PAT se refere ao levantamento das necessidades do campo, pois os 

parceiros tem dificuldade de dimensionar as demandas de sua região. O Senar 

Bahia está estudando mecanismos que melhorem essa dinâmica e tem buscado 

aprimorar seus meios de comunicação para se tonar cada vez mais próximo do 

produtor rural.  
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• Produtor Rural 
• Trabalhador Rural 
• Sindicato dos 

Produtores Rurais 
 

4 Governança 

4.1 Descrição das estruturas de governança 

 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas1. No SENAR – Regional Bahia 

a estrutura de Governança Corporativa está representada na figura a seguir: 

 

 

 

                                                                                                                           

                      

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                           

                                                           
 

                                                                                                  

                                                                    

  

                                            

1 IBGC. Código das melhores práticas de governança corporativa. 

Instâncias externas 
de governança 

 
Sociedade 

 

MTE / TCU / CGU 

Instâncias externas 

de apoio à governança 

Auditoria independente 

 

Organizações Superiores 

Instâncias internas de 

governança 

Conselho Administrativo 

Alta administração 

Gestão tática 

Gestão Operacional 

Instâncias internas 

de apoio à 

governança 

Auditoria interna 

Conselho fiscal 

Controladoria 

Comissões 

Comitês 

• Outras partes 
interessadas 

 

Presidente do Conselho 
Administrativo 

Superintendente da Regional 

Gerentes 

Coordenadores
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i- Conselho Administrativo 

 

Com jurisdição em todo o Estado da Bahia, é constituído de 5 (cinco) 

membros titulares, com igual número de suplentes, todos com exercício do mandato 

pelo período de 3 (três) anos, coincidente com o mandato da Diretoria da Federação 

de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB). Fazem parte desse Conselho 

o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, que é o 

seu Presidente nato; um representante do SENAR – Administração Central; dois 

representantes de segmentos das classes produtoras; e, o Presidente da Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia – FETAG. (Base Normativa: 

Regimento Interno da Regional Bahia). 

Ao Conselho Administrativo compete cumprir as diretrizes emanadas do 

Conselho Deliberativo do SENAR-AC, e, especificamente, fixar a política de atuação 

da Administração Regional; aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e 

respectivos orçamentos; aprovar o balanço geral as demais demonstrações 

financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório Anual de Atividades; aplicar 

as penalidades disciplinares a seus membros, quando necessárias. 

A estrutura básica do Conselho Administrativo compreende as Assessorias 

Executiva, Técnica, de Comunicação, Jurídica, de Eventos e Secretaria da 

Presidência do Conselho Administrativo. A Assessoria Executiva responsabiliza-se 

por assessorar o Conselho Administrativo e a Presidência do Conselho no 

planejamento, execução e acompanhamento das ações realizadas pela instituição, 

prestando informações com dados e análise, elaborando relatórios e intermediando 

a comunicação com as gerências; 

A Assessoria Técnica é responsável pela coordenação de processos de áreas 

técnicas, como estudos, pesquisas, projeções técnicas, análises de viabilidade 

técnica e econômica, elaboração de pareceres e notas técnicas, desenvolvimento e 

acompanhamento de programas e projetos, atualização de bancos de dados, entre 
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outras atribuições; 

A Assessoria de Comunicação responsabiliza-se pelo planejamento e execução 

dos processos de comunicação organizacional, elaborando planos, projetos técnicos 

e de comunicação social, assessorando e fornecendo subsídios aos trabalhos das 

entidades colaboradoras; 

A Assessoria Jurídica é responsável pela prestação de assessoria jurídica, por 

meio de pareceres específicos a essa área, análises de processos, elaboração e 

avaliação de contratos e termos de convênios, acompanhamento de processos 

administrativos e judiciais com elaboração de defesas, garantindo a regularidade 

fiscal e jurídica das ações executadas pela Instituição; 

A Assessoria de eventos é responsável pelo planejamento e execução dos 

eventos organizacionais, elaborando projetos, orçamentos, dentre outras atividades. 

Já à secretaria do Conselho incumbe, apoiar o Conselho Administrativo no 

desempenho de suas funções regulamentares, organizar agendas e executar outras 

tarefas que lhe forem atribuídas pela Presidência. 

ii- Superintendência 

 A Superintendência é o Órgão de execução e administração do SENAR-

AR/BA, consoante às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo, além de 

exercer a função de secretariar esse Conselho. É dirigida por um (a) 

superintendente nomeado (a) pelo Presidente do Conselho Administrativo. Sua 

estrutura básica é composta da seguinte forma: a) Superintendência Adjunta;  

b) Secretaria; c) Gerência Administrativa Financeira; d) Controladoria.   

iii-  Superintendência Adjunta 

A Superintendência Adjunta exerce a coordenação, supervisão e fiscalização da 

execução dos programas e projetos de formação profissional rural e de promoção 
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social, assistência técnica e extensão rural no Estado da Bahia, bem como organiza 

e administra a execução desses programas de ensino. Além dessas atividades, 

encaminha para análise da superintendência as demandas de novos cursos de 

capacitação profissional, faz analises de relatórios das gerências técnica e de 

programas – identificando barreiras e sugerindo soluções para tomada de decisões 

e fornece suporte direto à Superintendência, repassando dados e informações 

necessários para tomada de decisões. A Superintendência Adjunta tem como 

estrutura básica: 

I. Gerência de Programas 
II. Gerência Técnica 
III. Assessoria Regional 
 

iv- Gerências 

a. Gerência de Programas 

A Gerência de Programas é encarregada de gerenciar, organizar e orientar as 

atividades dos programas do SENAR-AR/BA, desenvolver programas e projetos por 

demanda da Administração, analisar e elaborar relatórios executivos e gerenciais, 

elaborar orçamento anual dos programas, promover reuniões periódicas com as 

equipes técnicas e equipe de coordenação de programas, delegar tarefas e 

desenvolver ações facilitadoras da rotina dos coordenadores de programas, , 

programação e certificação dos cursos. 

b. Gerência Técnica 

Já à Gerência Técnica compete a formular a execução, acompanhamento e a 

avaliação da Formação Profissional Rural e da Promoção Social executados 

diretamente pelo SENAR-AR/BA ou, por parcerias, tanto do ponto de vista da 

metodologia adotada, quanto da eficácia das ações programadas. Participa da 

elaboração dos planos anuais e plurianuais de trabalho, supervisiona a execução do 

plano anual de trabalho, desenvolve metodologias pedagógicas adequadas à 

formação profissional e promoção social, elabora em conjunto com a gerência de 
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programas e a gerência administrativa e financeira o orçamento anual do SENAR-

AR/BA e os respectivos planos de investimentos, custeios e transferências para as 

colaboradoras, gerencia os Centros de Treinamento e analisa e elabora relatórios 

gerenciais. Além disso, gerencia os processos de supervisão, instrutoria, 

mobilização. 

c. Gerência Administrativa Financeira 

À Gerência Administrativa e Financeira compete: Coordenar e supervisionar 

os processos de arrecadação; Subsidiar o Conselho Administrativo e a 

Superintendência na formulação das políticas de administração de recursos 

materiais, humanos e financeiros e da captação de recursos; Planejar, coordenar, 

controlar e executar atividades de administração de bens patrimoniais e compra de 

materiais, contratação de serviços, apoio ás atividades dos sistemas contábil e 

financeiro, acompanhamento da execução orçamentária, as atividades de 

administração dos recursos humanos, coordenar e supervisionar a elaboração dos 

balanços financeiros, econômicos e patrimoniais e elaborar em conjunto com as 

Gerências de Programas e Técnica o orçamento anual do SENAR-AR/BA. 

v- Coordenações 

a. Coordenação Administrativa e Financeira 

Responsável pela coordenação e execução dos processos das áreas: 

financeira, contabilidade, compras e licitações, estoque e patrimônio, manutenção e 

serviços gerais, assegurando o adequado funcionamento das rotinas administrativas 

e financeiras da instituição e direcionando esforços para o cumprimento das metas e 

diretrizes estabelecidas pela sua Gerência, Superintendência e pela Presidência do 

Conselho do SENAR-AR/BA. 

b. Coordenação de Arrecadação 

Responsável pela coordenação e execução dos processos de arrecadação 
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das contribuições dos trabalhadores e produtores rurais pessoas físicas e/ou 

jurídicas ao SENAR-AR/BA, com o objetivo de direcionar esforços para o 

cumprimento das metas de arrecadação estabelecidas pela Superintendência e pela 

Presidência do Conselho da Instituição. 

c. Coordenação de Recursos Humanos 

Responsável pela coordenação e execução de processos relacionados à área 

de gestão de pessoas, tais como admissão e demissão de pessoal, remuneração e 

benefícios dos colaboradores, segurança e medicina do trabalho, treinamento e 

desenvolvimento dos empregados, avaliação de desempenho atendendo as normas 

e procedimentos previstos no Plano de Cargos e Salários. 

d. Coordenação de Tecnologia da Informação 

Responsável por coordenar as atividades relativas à Tecnologia da 

Informação, orientando e acompanhando a equipe na execução de tarefas de 

manutenção de infraestrutura de redes, segurança, servidores (incluindo backup), 

suporte ao usuário, hardware, controle de acessos e desenvolvimento e manutenção 

de sistemas, com o objetivo de identificar, propor e planejar soluções que 

contribuam para a melhoria contínua dos processos informatizados realizados por 

todas as áreas do SENAR-AR/BA. 

e. Coordenação de Programas 

Responsável por coordenar os projetos de formação sistêmica de 

trabalhadores e produtores rurais dentro das cadeias produtivas, planejando as 

etapas de execução dos projetos, acompanhando o andamento dos projetos, 

direcionando as atividades, administrando os gargalos, sugerindo soluções para as 

ações de campo, realizando o controle de recursos financeiros e materiais, 

supervisionando a equipe de instrutores e coordenando a prestação de contas do 

uso dos recursos. 
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f. Coordenação Técnica 

Responsável por planejar, executar, acompanhar e monitorar as atividades da 

área técnica do SENAR-AR/BA referentes aos cursos de Formação Profissional 

Rural, dos Programas de Promoção Social, Assistência Técnica e Extensão Rural, 

direcionando as atividades, administrando os gargalos, sugerindo soluções para as 

ações de campo, realizando o controle de recursos financeiros e materiais, 

supervisionando a equipe de supervisores e instrutores e coordenando a prestação 

de contas do uso dos recursos 

vi- Assessoria Regional 

À Assessoria Regional incumbe cumprir as metas quantitativas e qualitativas de 

desempenho definidas pelo planejamento estratégico da UJ, assessorar aos 

sindicatos de produtores rurais da região na identificação de potencialidades 

produtivas e demandas locais, de acordo com suas particularidades, intermediar a 

comunicação entre SENAR-AR/BA e sindicatos, estimular parceria entre sindicatos e 

entidades colaboradoras, objetivando articular a ajudar a empreender novas ações, 

bem como auxiliar os sindicatos na construção de planos estratégicos de ação.  

vii- Controladoria 

A Controladoria tem a incumbência de consolidar a elaboração do orçamento 

anual da UJ, com o subsidio dos gerentes e coordenadores dos centros de custos 

para estimativa do orçamento de cada área, elaborar relatórios orçamentais 

subsidiando o planejamento de custos e alocação de verbas pelas gerencias e 

elaborar retificações orçamentárias, consolidar as prestações de contas 

quadrimestrais e anuais, efetuar o controle do centro de custos da UJ, realizar 

conferência dos registros patrimoniais, das aplicações financeiras, da folha de 

pagamento dos funcionários e lançamentos contábeis diversos, acompanhar a 

execução dos contratos e convênios, emitindo pareceres quando solicitado.  

Prepara, ainda, a documentação necessária para a prestação de contas dos órgãos 
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colaboradores do poder executivo federal e para prestação de contas do Conselho 

Fiscal, além de acompanhar as fiscalizações das auditorias internas, externas e as 

auditorias independentes, assessorar as gerências e demais departamentos em 

questões da área relacionada à controladoria. 

viii- Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros titulares e igual número 

de suplentes, sendo cada representante indicado: a) pela Federação de Agricultura 

e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB; b) pelo SENAR - Administração Central; e, 

c) pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia – FETAG, 

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

Administrativo. 

As atribuições do Conselho Fiscal é acompanhar e fiscalizar a execução 

financeira e orçamentária, observado o contido no Relatório de Atividades e 

Pareceres da Auditoria Independente; examinar e emitir pareceres sobre o balanço 

geral e demais demonstrações financeiras; contratar perícias e auditores externos, 

quando necessários ao bom desempenho de suas funções.  

ix- Conselho Consultivo 

 O Conselho Consultivo é um órgão facultativo de assessoramento ao 

Conselho Administrativo, com mandato coincidente ao daquele colegiado, e será 

composto por personalidades de notório saber, ficando a escolha e o número de 

participantes a cargo do Conselho Administrativo. 

 

 

4.2 Gestão de riscos e controles internos 

O SENAR Bahia tem buscado implementar ferramentas de controle de riscos 

em seus processos.  Primeiramente estão sendo feitos revisão em seus processos, 

criando fluxogramas e formalizando procedimentos operacionais, no sentido de 
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organizar as informações para um melhor controle. Tem investido também em 

capacitação dos colaboradores para conhecerem metodologias de gestão de riscos 

com objetivo de implementar a sistematização da gestão de riscos na Instituição.  

Dessa forma o Senar pretende em 2018 já iniciar suas atividades tendo uma 

auditoria interna independente para identificar possíveis fragilidades de controles e e 

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

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

objetivos estratégicos. 

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

Na avaliação da alta administração do SENAR, controles internos por definição, 

é o conjunto de fatores instituídos pelo SENAR que abrange questões como o 

comprometimento da organização, ética e normas de conduta, gerenciamento de 

processos de negócio, estrutura organizacional, comprometimento para atrair, 

desenvolver e reter talentos, estrutura normativa, definição de autoridade e 

responsabilidade e outros controles internos diretamente relacionados às atividades 

diárias, com o objetivo de proteger a instituição dos riscos que ameaçam seu 

sucesso. Assim, sua qualidade e suficiência podem ser observada nos seguintes 

componentes: 

 Ambiente de controle: O estímulo e incentivo à aplicação de controle por parte 

dos funcionários é uma prioridade da alta administração do SENAR, pois a aplicação 

de controles internos suficientes é responsabilidade de todos. O ambiente de 

controle é permanente e contínuo, existente em cada uma das áreas da empresa, 

visando constantemente à redução dos riscos e ao aumento da eficácia dos 

processos.   

 Avaliação de risco: A avaliação de riscos é uma abordagem conduzida pela 

Auditoria Interna, que no decurso de seus trabalhos avalia as possíveis 

consequências de sua materialização.  
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Atividade de controle: Os processos são monitorados por meio de 

acompanhamentos sistemáticos, nos quais são avaliados o cumprimento dos 

objetivos estratégicos e orçamentários para aferir que os limites estão sendo 

cumpridos e eventuais falhas estão sendo prontamente identificadas e corrigidas. 

Dentre as principais atividades de controles, destacam-se aquelas que resultam na 

melhoria continua (PDCA) e são aplicadas em toda a organização, para as quais o 

SENAR:  

• define as responsabilidades formalmente, por meio de instrumentos próprios 

como portarias e resoluções, 

• possui estrutura normativa, por meio da qual são instituídas instruções de 

serviços, manuais e outras formas de padronização de procedimentos que ajudam a 

garantir a realização das ações necessárias para atingir os objetivos. 

• organiza as atividades por meio da departamentalização e do 

estabelecimento de alçadas decisórias; 

• define seus processos operacionais em níveis e funções adequadas à 

realidade da instituição. 

 Informação e comunicação: As informações oriundas da alta administração 

são prontamente transmitidas aos demais envolvidos por meio da comunicação 

interna que pode utilizar-se de instrumentos institucionais, como por exemplo 

Comunicados Internos e Ofícios. A partir dessa comunicação os funcionários são 

levados ao conhecimento das informações, respeitando o nível de sigilo e criticidade 

requerido na comunicação. 

 Monitoramento: Baseado no conceito de que a aplicação de controles internos 

é dever de cada funcionário no desempenho de suas atribuições, a comunicação de 

falhas ou deficiências verificadas ocorre tempestivamente ao seu superior 

hierárquico (que atua como a 2ª linha de defesa). Nesse caso, eventuais falhas são 

prontamente corrigidas pelos gestores sempre que identificadas durante o 

acompanhamento que faz parte da rotina. 
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4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

A regional Bahia não possui setor de Auditoria Interna. 
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5 Relacionamento com a sociedade 

5.1 Canais de acesso do cidadão 

O SENAR-BA tem canal de comunicação permanente com os clientes e 

demais partes interessadas recebendo elogios, sugestões, críticas, reclamações e 

denúncias. Estas manifestações são consideradas ocorrências típicas da assessoria 

de comunicação que respondem todos os questionamentos, com o suporte das 

áreas técnicas envolvidas nas questões. Os canais de acesso disponíveis ao 

cidadão são: site (http://);  

Um desses canais é o portal (www.sistemafaeb.org.br/senar/fale-conosco/), 

onde ficam disponibilizadas todas as informações institucionais sobre a entidade, 

seus programas especiais, onde podem ser conhecidos os cursos oferecidos, bem 

como estudos, legislação, eventos e dados de gestão. Além de notícias, vídeos, 

fotos e documentos técnicos. Além desse ainda existe o e-mail 

(senar@senarbahia.org.br); telefones: (071 3415-3100); redes sociais e contato 

presencial. 

A Regional Bahia também está presente nas redes sociais, com páginas no 

Instagram, disponível em <https://www.instagram.com/sistemafaebsenarbahia/>, no 

Facebook, disponível em < https://www.facebook.com/SistemaFAEB/?ref=br_rs>, e 

no Flickr, disponível em  https://www.flickr.com/photos/sistema-faeb/, onde divulga 

ações e campanhas e interage diretamente com a população. 

O fluxo de atendimento das manifestações típicas do Fale Conosco inicia-se 

no acolhimento da manifestação e se encaminha para o recebimento, tratamento e 

encerramento da mesma. Em 2017, foram recebidas 18 manifestações, todas 

encaminhadas através do portal SENAR, com a média de retorno de até dois dias 

úteis, salvo os assuntos que envolvem uma maior complexidade. 

5.1.1- Ouvidora: estrutura e resultados  
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O Senar Regional Bahia não dispões de serviço de Ouvidoria, ele tem um serviço de 

atendimento ao cidadão que é disponibilizado via site. 

 

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

 

Informações sobre o atendimento 

Natureza da 

demanda 
Qtde. de 

solicitações 
Atendidas Atendidas no prazo 

Denúncias 0   

Reclamações 2 2 100% 

Sugestões 2 2 100% 

Perguntas 14 14 100% 

Tabela 25 - Atendimento ao Cidadão – 2017 
Fonte: ASCOM 

Por se tratar de uma amostra pequena não houve uma pesquisa de satisfação 

com esses clientes. O Canal de acesso utilizado para essas solicitações foi o FALE 

CONOSCO que se encontra no site da Regional Bahia. 

5.2 Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

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

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

a Administração Regional Bahia independentemente de solicitações, facilita o 

acesso a informações referentes às suas atividades planejadas e realizadas, 

disponibilizando ao público em geral informações que possam ser acessadas por 

meio eletrônico, conforme sites indicados na Tabela abaixo. 
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Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade 

da atualização 
Portal do SENAR-BA www.sistemafaeb.org.br/senar/ Diariamente 

Membros do Conselho www.sistemafaeb.org.br/senar/membros-do-
conselho/ 

Anualmente 

Dirigentes www.sistemafaeb.org.br/senar/dirigentes/ Anualmente 
Fale conosco www.sistemafaeb.org.br/senar/fale-conosco/ Diariamente 
Balanços financeiros e 
orçamentários –  

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/lei-de-
diretrizes-orcamentarias-ldo/ 

Trimestralmente 

Relatórios de gestão www.sistemafaeb.org.br/senar/relatorio-de-
gestao/ 

Anualmente 

Manual de Conduta 
profissional 

www.sistemafaeb.org.br/senar/relatorio-de-
gestao/ 

Anualmente 

Manual de Orientação 
das Contribuições 
Previdenciárias na Área 
Rural e do SENAR 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/arrecadac
ao/ 

Anualmente 

Transferências de 
Recursos 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/ Trimestralmente 

Licitações e Contratos http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/ Diariamente 
Programação Mensal de 
Cursos 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/cursos/ Mensal 

      Tabela 26 - Acesso às informações da Entidade 
Fonte: ASCOM 

 

 

5.3 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes  

Em 2017, as entrevistas foram feitas através de um questionário com 15 

perguntas onde os dados foram coletados por telefone diretamente com o 

participante. A pesquisa foi realizada no período de 06 de março a 13 de dezembro, 

com o objetivo de avaliar de forma rápida a satisfação do produtor. Foram realizadas 

694 entrevistas, por amostragem aos participantes de 73 turmas distintas do PRO 

SENAR. 

          Destacamos alguns indicadores, mais relevantes para a avaliação.  

Analisando o gráfico abaixo, podemos perceber que 96,8% avaliaram o programa 

como ótimo ou bom. 
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Gráfico  15 - Avaliação do Produtor sobre a Visita Técnica 
Fonte: Pesquisa Descritiva GEPRO do SENAR/AR-BA 

 

Ao avaliar a opinião sobre as aulas de Formação Profissional Rural, 65,7% 

dos produtores consideraram ótimas e 32,7% consideraram boas. 

 

 
 

 

Gráfico  16 - Avaliação do Produtor sobre as aulas de Formação Profissional Rural. 
Fonte: Pesquisa Descritiva GEPRO do SENAR/AR-BA 

 

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

A última avaliação de impacto feita pelo SENAR-AR/BA foi em 2016 para 

saber os resultados obtidos após dois anos da implantação do PROSENAR. Então, 

metodologicamente decidiu-se que os beneficiários do PROSENAR que deveriam 

ser pesquisados eram aqueles que iniciaram e concluíram o Programa após dois 

anos. 
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 Gráfico  17 - Produtividade das fazendas após participação no PRO SENAR 
  Fonte: Pesquisa Virtual de Avaliação do PROSENAR 2015 

 

 
 

 

Gráfico  18 - Avaliação do produtor sobre a Assistência Técnica do PRO SENAR 
Fonte: Pesquisa Virtual de Avaliação do PROSENAR 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  19 - Acesso ao mercado após participação no PRO SENAR  
Fonte: Pesquisa Virtual de Avaliação do PROSENAR 2015 
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6 Desempenho financeiro e informações contábeis 

6.1 Desempenho financeiro do exercício 

 Principais Receitas de 2017

89%

3%
8%

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES

RECEITA
PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

Gráfico  20 - Principais Receitas 2017 (%) 
Fonte: GEAF 

 

Principais receitas (em milhares de reais) 2016 2017 Previsã
o 2018 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.152 32.303 34.701. 
RECEITAS PATRIMONIAIS 1.689 978 1.402. 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.228 2.943 3.128 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8 12 100 
RECEITA DE CAPITAL 93 0,00 80 
RECURSO ARRECADADO EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 
 
 

  
3.148 

Total 32.170 36.236 42.559 

Tabela 27 - Principais Receitas 2017 (em milhares de reais) 
Fonte: GEAF 

 

Análises: 

O total da Receita de 2017 teve uma variação percentual positiva de 12,63 % 

em comparação com 2016. A previsão para 2018 é aproximar dos nove pontos 

percentuais em relação ao ano anterior, desconsiderando a rubrica denominada  

“Recursos arrecadados em exercícios anteriores”. Como pode ser observado no 

gráfico acima 89% das receitas arrecadadas são oriundas de recursos próprios, 8% 
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referente a receitas de transferências de recursos de terceiros e 3% com receitas 

patrimoniais relacionadas com os rendimentos auferidos aplicações financeiras.   

Principais Despesas 

43%

28%

13%

4%
3%

5% 3%1%
A B

C D

E F

G H

Gráfico  21 - Principais despesas 2017 (%) 
Fonte: GEAF 

 

 
Principais despesas (em milhares de 

reais) 
2016 2017 Previsão 

2018 
1- Despesa de Pessoal 8.910 9.604 12.150 

11- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 6.584 7.095 9.205 

13 – Obrigações Patronais 2.161 2.296 2.680 

94- Indenizações e Restituições Trabalhistas 165 213 265 

3 – Outras Despesas correntes 24.825 25.323 28.000 

14 - Diárias – Civil 820 734 850 

30 - Material de Consumo 771 806 1.050 

32- Material p/ Distribuição Gratuita na realização 

dos cursos 

1.143 1.296 1.300 

33 - Passagens e Despesas de locomoção 660 423 750 

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 482 395 500 

37 - Locação de Mão-de-obra 189 218 250 

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.004 10.021 11.000 

46 - Auxílio-Alimentação 821 908 960 

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 133 255 300 

49- Auxílio- Transporte 32 37 40 

99 - Serviços de Instrutoria e Assistência Técnica 7.770 10.230 11.000 
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Tabela 28 - Principais despesas 2017 (em milhares de reais) 
Fonte: GEAF 

Principais despesas (em milhares de 
reais) 

2016 2017 Previsão 
2018 

4 - Investimentos 2.229 1.811 2.409 

51 – Obras e Instalações 1.382 794 1.300 

52 – Equipamentos e Material Permanente 847 1.017 1.108 

Total 35.964 36.738 42.559 
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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 

 

 

363/2017 

 

Serviços Técnicos Especializados na   

realização de                   Cursos, 

Treinamentos         e Seminários. 

COAPSERI 

 
03099136000199 

Inexigibilidade 

Credenciamento nº 

01/2017 

01/06/17 A O 
Instrutoria e 

Assistência 
Técnica 

517.173 

368/2017 

Serviços Técnicos Especializados na 

realização de Cursos, Treinamentos e 

Seminários. 
COOPERMULTA 04168052000122 

Inexigibilidade 

Credenciamento nº 

01/2017 

01/06/17 A O 
Instrutoria e 

Assistência 
Técnica 

1.558.811 

280/2015 

Serviços Técnicos Especializados na 

realização de Cursos, Treinamentos e 

Seminários. COOPERMULTA 04168052000122 

Inexigibilidade 

Credenciamento nº 

01/2014 

01/07/15 E O 
Instrutoria e 

Assistência 
Técnica 

970.900 

364/2017 

 

Serviços Técnicos Especializados na 

realização de Cursos, treinamentos e 

Seminários 

CONSULCOOP - Cooperativa 

de Trabalho de Consultores 

Autônomos. 

03557619000190 

Inexigibilidade 

Credenciamento nº 

01/2017 

01/06/17 A O 
Instrutoria e 

Assistência 
Técnica 

773.668 

Tabela 29 - Principais contratos firmados 
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Legenda: 

Sit.: Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E). 

Nat: Informar a natureza do Contrato, podendo ser Ordinária(O) OU Emergencial (E). 

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 

390/2017 

Serviços Técnicos 
Especializados na realização 
de Cursos, Treinamentos e 
Seminários. 

Empresa de Instrutoria e 
Projetos Agropecuarios 
Ltda ME 22243228000145 

Inexigibilidade 
Credenciamento nº 
01/2017 

01/06/17 

A O Instrutoria e 
Assistência 
Técnica 

413.066 

365/2017 
Serviços Técnicos 
Especializados na realização 
de Cursos, Treinamentos e 
Seminários. 

Cooperativa de 
Capacitação, Prestação 
de Serviços e 
Assistencia Tecnica - 
COOPERCAP 04712962000124 

Inexigibilidade 
Credenciamento nº 
01/2017 

01/06/17 

A O Instrutoria e 
Assistência 
Técnica 

393.392 

297/2015 
Serviços Técnicos 
Especializados na realização 
de Cursos, Treinamentos e 
Seminários. 

CONSULCOOP - 
Cooperativa de Trabalho 
de Consultores 
Autonomos. 03557619000190 

Inexigibilidade 
Credenciamento nº 

01/2014 01/07/15 

A O Instrutoria e 
Assistência 
Técnica 

351.780 

0 

Contratação de empresa 
para fornecimento de vale 
refeição para os 
colaboradores do SENAR. 

Companhia Brasileira de 
Soluções e Serviços 04740876000125 

Dispensa com 
base no Art.9,III 02/01/17 

E O Auxílio- 
alimentação 

739.005 

0 
Assistência Médica dos 
colaboradores do Senar 

Sul América Companhia 
de Seguro Saúde 

01685053000156 Dispensa com 
base no Art.9,III 01/10/15 

P O Assistência 
Médica 1.700.193 

304/2015 

Contratação de Agência de 
Publicidade para atender o 
SENAR-AR/BA 
 

CDLJ PUBLICIDADE 
LTDA ME 05034051000158 

Concorrência sem 
Registro de Preço 

 13/07/15 

E O Serviços de 
publicidade e 
propaganda 
 1.200,00 

Total         8.617.988 
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Contratos que houve pagamentos 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 do 

pagamento 
total no 

exercício 

0 

Assistência Médica 
dos colaboradores do 

Senar 

Sul América 
Companhia de 
Seguro Saúde 

01685053000156 Dispensa com 
base no Art.9,III 

01/10/15 P O Assistência 
Médica 

1.700.193 

368/2017 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

COOPERMULTA 04168052000122 Inexigibilidade 
Credenciamento 

nº 01/2017 

01/06/17 A O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

1.558.811 

280/2015 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

COOPERMULTA 04168052000122 Inexigibilidade 
Credenciamento 

nº 01/2014 

01/07/15 E O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

970.900 

364/2017 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

CONSULCOOP - 
Cooperativa de 

Trabalho de 
Consultores 
Autônomos. 

03557619000190 Inexigibilidade 
Credenciamento 

nº 01/2017 

01/06/17 A O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

773.668 

0 

Contratação de 
empresa para 

fornecimento de vale 
refeição para os 
colaboradores do 

SENAR. 

Companhia Brasileira 
de Soluções e 

Serviços 

04740876000125 Dispensa com 
base no Art.9,III 

02/01/17 E O Auxílio- 
alimentação 

739.005 
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Fonte: GEAF- Setor Financeiro e AJUR( Controle dos Contratos) 

 

Contratos que houve pagamentos 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 do 

pagamento 
total no 

exercício 

 
363/2017 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

COAPSERI - Cooperativa 
de Trabalho, Assessoria, 
Consultoria, Prestação de 

Serviços e Instrutoria. 

03099136000199 Inexigibilidade 
Credenciamento nº 

01/2017 
 

 

01/06/17 A O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

517.173 

390/2017 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

Empresa de Instrutoria e 
Projetos Agropecuarios 

Ltda ME 

22243228000145 Inexigibilidade 
Credenciamento nº 

01/2017 

01/06/17 A O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

413.066 

365/2017 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

Cooperativa de 
Capacitação, Prestação de 

Serviços e Assistencia 
Tecnica - COOPERCAP 

04712962000124 Inexigibilidade 
Credenciamento nº 

01/2017 

01/06/17 A O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

393.392 

297/2015 

Serviços Técnicos 
Especializados na 

realização de Cursos, 
Treinamentos e 

Seminários. 

CONSULCOOP - 
Cooperativa de Trabalho de 

Consultores Autonomos. 
 

03557619000190 Inexigibilidade 
Credenciamento nº 

01/2014 

01/07/15 A O Instrutoria e 
Assistência 

Técnica 

351.780 

304/2015 

Contratação de Agência 
de Publicidade para 

atender o SENAR-AR/BA 
 

CDLJ PUBLICIDADE LTDA 
ME 

05034051000158 Concorrência sem 
Registro de Preço 

13/07/2015 E O Serviços de 
publicidade e 
propaganda 304/2015 

Total         7. 436.279 

Legenda: 

Sit.: Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E). 

Nat: Informar a natureza do Contrato, podendo ser Ordinária(O) OU Emergencial (E). 
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6.3 Transferências, convênios e congêneres 

6.3.1- Transferências para federações e confederações 

Não houve nenhuma transferência para federações e confederações no exercício de2017. 

6.3.2- Outros convênios 

 

Nº 
Convêni
o 

Objeto 
Conven

ente 
CNPJ/CPF Valor  Data  Sit. Nat. 

Valor total 

13116/20
16 

Projeto de 
Adequação do 

Manejo 
Reprodutivo dos 

Rebanhos 
Leiteiros. 

 

SEBRAE
/BA 

14797724000112 689.080 22/11/2016 P O 295.320 

6832/201
7 

Visa contribuir 
para a melhoria 

da 
competitividade 

e o 
desenvolvimento 
sustentável dos 

pequenos 
negócios no 
segmento de 
artesanato. 

SEBRAE
/BA 

14797724000112 300.000 01/08/2017 P O 300.000 

         
Total    989.080    595.320 

Tabela 30 - Outros Convênios 
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O Senar Bahia firmou dois convênios com o SEBRAE-BA visando a 

objetivos comuns. O primeiro deles foi celebrado em 2016 com a finalidade de 

atender 400 (quatrocentos) produtores rurais, prestando consultoria na 

adequação do manejo de rebanhos de bovinos leiteiros. O valor total desse 

convênio foi de R$ 984.400,00 (novecentos e oitenta quatro mil quatrocentos 

reais), conforme detalhado na tabela acima. O segundo, acordo de vontades, 

ocorreu em janeiro de 2017 com o propósito de prestar consultoria aos 

pequenos artesãos situados nas seguintes regiões: Baía de todos os Santos, 

Costa do Descobrimento, Costa dos Coqueiros, Costa do Cacau, Costa do 

dendê, Chapada de Diamantina e Caminhos do Sertão. 

6.4 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão 

de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e 

passivos. 

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

não havendo reavaliação de bens. A depreciação e amortização são calculadas 

pelo método linear, baseadas na vida útil dos bens e com percentuais permitidos 

pela legislação tributária. 

6.5 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos 

referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do 

Sesc, Senai, Sesi e Senac) 

Não se aplica. 

 

6.6 Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas 

explicativas 

 

Demonstração contábil/notas 
explicativas 

Endereço para acesso 

Demonstrações Contábeis de 
2017 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/de
monstracoes-contabeis-2/ 

 



Relatório de Gestão 2017 104 SENAR/BA 

 

 

 



Relatório de Gestão 2017 105 SENAR/BA 

 

 

 

Relatório de Gestão 2017                                                                      103                                                                          SENAR/BA 

 



Relatório de Gestão 2017 106 SENAR/BA 

 

 

 

                             SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADM. REGIONAL DA BAHIA
                                                     CNPJ: 04.393.878/0001-95

                             DEMONSTRAÇÃO  DAS  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
                                                                  PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS  EM

NOTA 2017 2016
VARIAÇÃOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 20 32.302.907                  28.151.515                  

Contribuições Sociais 32.302.907                  28.151.515                  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 21 978.231                       1.689.029                    
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 978.231                       1.689.029                    
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras -                                 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 22 2.943.391                    2.228.023                    
Transferência das Instituições Privadas 2.943.391                    2.228.023                    
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 25 45.725                         
Ganhos com Alienação 45.725                         
Ganhos com Incorporação de Ativos

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 23 12.162                         56.169                         
Resultado Positivo de Participáções -                                 

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas -                                 

Diversas variações patrimoniais Aumentativas 12.162                         56.169                         
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 36.236.691                  32.170.461                  

VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS
PESSOAL E ENCARGOS 24 11.868.933                  10.908.410                  
Remuneração a Pessoal 7.241.802                    6.783.052                    
Encargos Patronais 2.444.352                    2.192.679                    
Beneficios a Pessoal 2.182.779                    1.932.679                    
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 25 19.069.115                  18.014.923                  
Uso de Material de Consumo 2.102.582                    2.345.597                    
Serviços 16.269.665                  15.068.500                  
Depreciação, amortização e Exaustão 696.868                       600.826                       
VARIAÇÕES PATRIMNONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 26 21.012                         6.089                            
Variações Monetárias e Cambiais

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Financeiras 21.012                         6.089                            

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 27 3.900.445 4.225.778
Transferência a Instituições Privadas 3.900.445 4.225.778

DESVALORIZAÇÕA E PERDAS DE ATIVOS 30 19.653
Perdas Involuntárias 19.653                         
TRIBUTÁRIAS 29 254.943                       122.897                       
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 254.943                       122.897                       
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -                                 -                                 

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS (II) 35.134.101                  33.278.097                  

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II) 1.102.590                    (1.107.636)                   
As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contabeis

João Martins da Silva Júnior                          Carine Magalhães     Hamilton Santos Nabuco
   Presidente do Conselho                                      Superitendente         Contador
     CPF 002.114.945-34                                        CPF 607.674.995-49      CPF 942.358.565-53

     CRC BA 023.954/O-0

(Em Reais)
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                             SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADM. REGIONAL DA BAHIA
                                                     CNPJ: 04.393.878/0001-95

                                              DEMONSTRAÇÃO  DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
                                                                                                     EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em Reais)

2017 2016

1. ATIVIDADES DAS OPERAÇIONAIS
Superávit/Déficit do Exercício 1.102.590                     (1.107.636)     

Ajustes por: 682.361                        445.104          
(+) Depreciação 696.868                        600.826          
 (-) Lucro na Alienação de Imobilizado -                                 (155.722)         
(+) Baixa de bens 19.653                           
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (34.160)                         

Superávit/Déficit do Exercicío Ajustado

Variações no Ativo (-) (790.880)                       -  (3.054.286)     
 Contas a Receber (627.050)                       -                   
Dotações Orçamentárias a Receber (632.181)                       1.012.648       
 Convênios a Receber 410.061                        551.842          
Termo de Adesão a Realizar 373.750                        (5.085.000)     
 Adiantamento a viagens 1.205                             (6.229)             
 Adiantamento a Terceiros (544.390)                       646.711          
 Adiantamento a Empregados 48.756                           525                  
 Valores Recuperáveis (33.322)                         99.584            
 Estoques de Consumo 206.014                        (271.437)         
 VPD Pagas Antecipadamente 6.277                             (2.930)             

(=) Variações no Passivo (+) 1.302.095                     -  3.705.226       
 Obrigações Com Folha de Pagamento -                                 (26)                   
 Obrigações Previdenciárias e Tributárias 106.146                        27.398            
 Fornecedores de Bens e Serviços 1.253.695                     (663.835)         
Obrigações Fiscais 27.532                           (767)                
Apropriação Trabalhista por Competência (30.736)                         57.800            
Relação Entre Unidades (145.423)                       126.388          
Convênios a Realizar 4.249                             (357.335)         
Contratos, Termos de Cooperação, Adesão 86.632                           4.515.603       

 Caixa Líquido Consumido nas Atividades  Operacionais (=) 2.296.166                     -  (11.592)           

2.  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento pela Alienação de Imobilizado 288.714          

(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado (1.810.742)                    (2.228.685)     

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos (-) (1.810.742)                    -  (1.939.971)     

Total dos Efeitos no Caixa (1-2) (=) 485.424                        (1.951.563)     

Aumento  Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa (=) 485.424                        (1.951.563)     
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (-) 12.723.702                   14.675.265    
Caixa e Equivalente de Caixa Final (+) 13.209.126                   12.723.702    
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Júnior                  Carine Magalhães                          Hamilton Santos Nabuco
   Presidente do Conselho                             Superitendente                                           Contador

CPF 002.114.945-34                                   CPF 607.674.995-49                          CPF 942.358.565-53

                         CRC BA 023.954/O-0
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

(Em reais, excluídos os centavos) 

 

 

1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia – 

SENAR- AR/BA, é uma sociedade civil de assistência social, com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criado por ato do Conselho 

Deliberativo do SENAR – Administração Central tem por objeto: realizar 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.    

 

O SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural foi criado pela lei 8.315 de 

23 de dezembro de 1991, nos termos do Artigo 62 do Ato das disposições 

constitucionais transitórias, onde previa sua criação nos moldes do SENAI e SENAC 

e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10 de junho de 1992. É uma instituição 

privada, paraestatal mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação 

Nacional da Agricultura - CNA e dirigida por um Conselho Deliberativo, de 

composição tripartiste, por ser composto por representantes do governo, da classe 

patronal rural e da classe trabalhadora, com igual número de conselheiros. 

 

O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não 

governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. A 

estrutura patrimonial é definida pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/1976) 

é a base da contabilidade. 

Nos Estados o SENAR é vinculado às Federações da Agricultura e é dirigido por 

um Conselho Administrativo constituído de representantes da Administração Central 
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do SENAR, dos trabalhadores e dos produtores rurais.  

 

Tem como objetivo organizar, administrar e executar, no território do Estado da 

Bahia, o ensino da a Formação Profissional Rural e a Promoção Social dos 

indivíduos que exercem a atividade rural e dos trabalhadores de agroindústrias e 

suas famílias, que atuem exclusivamente na produção primária. 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS 
PRINCIPAIS PRÁTICAS 

 

2.1. - Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 

Sociedades por Ações, Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como os 

pronunciamentos, ITG 2002, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

Essas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade para Entidade sem Finalidade de Lucros (ITG 2002), 

aprovadas pela Resolução CFC nº 1.409/2012. 

 

2.2. - Descrição das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade 

 
As principais práticas contábeis adotadas para elaboração dessas demonstrações 

financeiras estão descritas a seguir: 

 

2.2.1) Estrutura patrimonial - Geral 

 

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicáveis às empresas de direito privado, sem fins lucrativos, em decorrência da 

obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, 

instituída pela Lei n. º 11.638/07 e alterada pela Lei n. º 11.941/09. Os Ativos e 
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Passivos vencíveis até 31/12/2018 foram classificados como circulante enquanto os 

vencíveis após essa data como Não Circulante. 

 

a) Os Direitos e Obrigações da empresa estão classificados no Ativo Circulante, 

Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio 

Social, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, promovidas 

pelas Leis nº 11.638/2007e 11.941/2009.  

 

b) As Aplicações Financeiras estão registradas pelo custo de aquisição, 

acrescidas dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2017 com apropriação 

dos tributos incidentes sobre as aplicações.  

 

c) Os Estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, sem que 
estes excedam os valores de realização ou reposição. Constituídos por materiais de 
consumo, materiais de informática, materiais de instrumentos e materiais recebidos 
a distribuir.  

 

d) Imobilizado. Registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da 

depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com as taxas 

descritas na nota explicativa n°. 10. 

 

e) Contas a receber. Estão registradas e mantidas no balanço pelo seu valor 

nominal, refere-se ao contrato de termo de adesão do Negócio Certo Rural 

celebrado com o SEBRAE, mais o ressarcimento da Sul América Odonto. 

 

f) Contribuição social, PIS e COFINS. As contribuições do PIS e a COFINS, são 
calculados segundo as normas e critérios estabelecidos pela legislação fiscal, 
conforme nota explicativa nº. 16 e são contabilizados pelo regime de competência.  
 
g) Demais passivos circulantes. São apresentados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas. 
 
h) Apuração do resultado. O resultado é apurado pelo regime de competência. 
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i) Uso de estimativas. A preparação das demonstrações contábeis requer que a 
administração da sociedade efetue estimativas e adote premissas no seu melhor 
julgamento que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim 
como, os valores de receitas, despesas e custos.  
Os principais valores estimados são: depreciação, valores recuperáveis e provisão 
para contingências. 
2.2.2) Balanço Orçamentário 

 

Definido na Lei nº 4.320, de 31 de março de 1964, demonstrará as receitas e 

despesas previstas em confronto com as realizadas. Nesse contexto, utilizamos as 

normas da contabilidade pública, por mais que sejamos entidade privada ao elaborar 

o orçamento temos que seguir a Lei 4.320/64 que estatuiu normas gerais para 

elaboração e controle do Orçamento, e pela Portaria MOG nº 42/1999, ou pela 

Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, que continuam sendo a base 

normativa para a elaboração e execução dos orçamentos nos três níveis de 

governo.  

 

Além desses pilares, a Regional Bahia segue todos os normativos e instruções do 

SENAR Administração Central que de forma estrita, objetiva e simplificada 

satisfazem os preceitos contidos na Lei.  

 

Mesmo o SENAR-BA utilizando a Lei 6.404/76 na forma de contabilização, é 

evidenciando e comparado no balanço orçamentário também os gastos com 

investimentos conforme a Lei 4.320/64 art.12 que a norteia o balanço orçamentário 

diz:  

“Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias 

econômicas: [...] § 4º Classificam-se como investimentos as dotações para 

o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 

imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como 

para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 

equipamentos e material permanente [grifo nosso] e constituição ou 

aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou 

financeiro”. 
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Com isso as despesas orçamentárias da Regional Bahia foram aplicadas da 

seguinte forma: 

 

Natureza da despesa Valores em R$  

Despesas c/pessoal R$ 9.603.957 

Outras despesas Correntes  R$ 25.323.263 

Investimentos (Imobilizado do balancete 

pág:08)1 

R$ 1.810.742 

TOTAL R$ 36.737.962 

Fonte: GEAF/ Setor Contábil Regional Bahia  

 

3 – DISPONIBILIDADES 

 

a) Bancos 

Os saldos destas contas, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estão 

demonstrados a seguir: 

31/12/2017 31/12/2016

BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIO 12.894 248.361

BANCOS C/CONVENIOS-REC. DE CONVENIOS 735 6.591

BANCOS CONTRATOS E TERMO DE ADESAO 8.683 940

TOTAIS 22.313 255.892  

 

 

Caixa e Bancos c/ Movimento incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, 
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respectivamente.  Todas as contas bancárias transitam em Banco Oficial Federal, no 

caso do SENAR-AR/BA, o Banco do Brasil. Existem diversas contas correntes que 

foram abertas exclusivamente para atender uma necessidade específica. No caso das 

contas correntes de recursos próprios são aquelas destinadas a atender a Sede do 

SENAR-BA e seus Centros de Treinamentos em municípios do Estado da Bahia. Por 

conseguinte, as contas correntes de recursos de terceiros foram abertas 

obrigatoriamente por força de contrato, ou melhor, controle das verbas de um objeto 

mútuo advindo de um termo de adesão, termo de convênio, termo de parceria, contrato 

de prestação de serviços ou outros instrumentos similares.  

Nota: 01 a  

 

b) – Aplicações Financeiras 

 

Os saldos destas contas, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estão 

demonstrados a seguir: 

                

APLICACOES FINANCEIRA-REC. PROPRIOS 12.022.770 10.684.839

APLICACOES FINANCEIRA - REC. CONVENIO 717.127 1.172.474

APLIC FINANCEIRA - CONT TERMO DE ADES 446.916 610.498

TOTAIS 13.186.813 12.467.811                                                                       

31/12/2017         31/12/2016   

 

 

A Regional Bahia classifica os investimentos em aplicações financeiras de 

curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de 

mudança de valor. A administração determina a classificação de seus ativos 

financeiros no reconhecimento inicial. As aplicações financeiras são mensuradas 

pelo seu valor justo e os juros, correções monetárias são reconhecidas no resultado 
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quando incorridos. 

 

As aplicações financeiras referem-se a operações de renda fixa em moeda 

nacional, indexadas à variação dos Certificados de Depósitos Bancários (“CDB”), 

cujas carteiras de investimentos são compostas substancialmente por papéis de 

renda fixa de curto prazo. Desde 2009, que a Regional Bahia conseguiu junto ao 

Banco do Brasil a suspensão da cobrança do Imposto de Renda sobre os 

rendimentos da aplicação Financeira. A regional Bahia optou em não fazer a 

provisão desse Imposto de Renda mensalmente e esperar o desfecho do processo. 

 

Nota: 01 b 

4 – Contas a Receber  

 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 

demonstrada como segue: 

31/12/2017 31/12/2016

CONTAS A RECEBER 627.050 1.319.391

PROVISAO REPASSE INSS RECEBER -                 1.249.064

CONTRATO SEBRAE/BA 627.000 -               

PROVISAO REPASSE RADI A RECEBER -                 70.327

SUL AMERICA ODONTO 50 -                 

 

Refere-se ao faturamento em dezembro do contrato de termo de adesão do 

Negócio Certo Rural celebrado com o Sebrae que será recebido em janeiro de 2018 

e o ressarcimento da Sul América Odonto de valor faturado a maior. 
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Nota: 02  

5 – Dotações a Receber 

 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

 

31/12/2017 31/12/2016

DOTACOES A RECEBER 1.951.572
 -   

LEI 8.315-INSS 1.646.569
 -   

RADI 305.003  -    

As dotações a receber são referentes às receitas das contribuições sociais 

provisionadas referentes ao mês de dezembro/2017, que entrará em caixa no mês 

de janeiro/2018.  

Houve mudanças no plano de contas contábil, em 2017, em âmbito nacional com 

o objetivo de padronizar e atender o acórdão 699/2016 do TCU, por esse motivo os 

valores evidenciados das receitas provenientes da Lei 8.315 –INSS e do RADI 

encontra-se em grupos contábeis diferentes.  

Nota: 03 

 

6 - Convênios a realizar 

 

Os convênios a realizar são valores a receber decorrentes de compromissos 

contratuais que foram reconhecidas tendo como contrapartida do ativo as contas do 

passivo denominadas de Convênios/Projetos a realizar.  

Viver Bem no Semiárido – conta contábil 1.1.2.05.01.021. Esse convênio foi 

celebrado em 18/06/2014 com o objetivo de promover a competitividade e 

sustentabilidade dos empreendimentos rurais no semiárido baiano, através do 
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fomento à inovação, ao empreendedorismo e à difusão das tecnologias sociais de 

produção, gestão e boas práticas de convivência com o semiárido.  

O montante do convênio é de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais), 

onde o prazo de vigência é 48 meses, porém em novembro de 2016 houve um 

aditivo de valor no contrato reajustando o montante total para R$ 2.233.451,00 (dois 

milhões duzentos trinta três mil quatrocentos cinquenta uns reais) em 21/12/2017 foi 

recebido o valor de R$ 410.061,00 (quatrocentos dez mil sessentas um reais) 

referente a última parcela do contrato. 

7 – Contrato e Termo de Adesão 

 

A composição do saldo, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 

demonstrada como segue: 

 

 

 

    Os Termos de Adesão a realizar são valores a receber decorrentes de 

compromissos contratuais que foram reconhecidas tendo como contrapartida do 

ativo as contas do passivo denominadas de Convênios/Projetos a realizar. 

 

Negócio Certo Rural – Conta contábil 1.1.2.05.01.020, esse contrato foi celebrado 

29/01/2016 com objetivo é contribuir para a melhoria da gestão da propriedade rural 

por meio da capacitação, tendo como o foco o empreendedorismo, buscando o 

fortalecimento do agronegócio brasileiro. O montante total do contrato é de R$ 

5.700.000,00 (Cinco milhões e setecentos mil), classificado no circulante o valor de 

R$ 2.745.000,00(Dois milhões setecentos quarenta cinco mil). 

 

Plano entre o SENAR e o SEBRAE para desenvolver programa (cursos) Negócio 

31/12/2017 31/12/2016 

CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO A REALIZAR 2.745.000 3.118.750

CONTRATO SEBRAE-BA/SENAR-BA NCR 2.745.000 3.118.750
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Certo Rural - NCR, é voltado para pequenos produtores rurais e suas famílias. 

Objetiva revitalizar produtores rurais, desenvolver meios e oportunidades, para 

permitir aos produtores melhor organização no controle de resultados e negócios. 

 

Nota: 04 

 

8 – Adiantamento a Terceiros 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

31/12/2017 31/12/2016

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 975.996          431.606              

SINDICATO RURAL ITUBERA -                   9.059                   

SINDICATO RURAL I.COLONIA -                   6.000                   

SINDICATO RURAL ITAMBE 10                    -                       

SINDICATO RURAL R.BARBOSA -                   8.008                   

SINDICATO RURAL IPIRA 2.990              17.500                 

SINDICATO RURAL NAZARE 990                  11.860                 

SINDICATO RURAL ITORORO 22.650            8.690                   

SINDICATO RURAL SERRINHA 15.620            -                       

SINDICATO RURAL MAIRI -                   -                       

SINDICATO RURAL ITANHEM 4.993              10.200                 

SINDICATO RURAL ILHEUS 11.600            -                       

SINDICATO RURAL COARACI 990                  17.036                 

SINDICATO RURAL CAMACAN 4.990              8.024                   

SINDICATO RURAL BARREIRAS 39.620            36.510                 

SINDICATO RURAL V.CONQUISTA 50                    4.000                   

SINDICATO RURAL SANTANA -                   10.098                 

SINDICATO RURAL ITAPETINGA 20.380            16.480                  
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SINDICATO RURAL IBICARAI 6.130              3.600                   

SINDICATO RURAL B.GRANDE 14.572            5                           

SINDICATO RURAL C.FORMOSO 6.720              9.960                   

SINDICATO RURAL MACARANI 5.580              10.970                 

SINDICATO RURAL POTIRAGUA -                   1.480                   

SINDICATO RURAL BELMONTE 6.000              -                       

SINDICATO RURAL LAJEDAO 991                  -                       

SINDICATO RURAL EUNAPOLIS 1.272              -                       

SINDICATO RURAL M.NETO -                   1.990                   

SINDICATO RURAL N.CANAA -                   4.500                   

SINDICATO RURAL M.NOVO 12.970            -                       

SINDICATO RURAL B.CHOCA 10.970            2.970                   

SINDICATO RURAL JEQUIE -                   8.500                   

SINDICATO RURAL CAMAMU 4.970              4.670                   

SINDICATO RURAL CIPO 6.070              25.440                 

SINDICATO RURAL UBATA -                   6.000                   

SINDICATO RURAL F ALVES 10.990            -                       

SINDICATO RURAL GUANAMBI 8.000              11.660                 

SINDICATO RURAL IRECE 12                    3.612                   

SINDICATO RURAL CAIRU 16.999            6.000                   

SINDICATO RURAL IGUAI 16.570            990                       

SINDICATO RURAL IBIRAPITANGA -                   7.049                   

SINDICATO RURAL POCOES -                   8.000                   

SINDICATO RURAL VALENTE 5.960              17.080                 

SINDICATO RURAL WANDERLEY 19.870            1.358                   

SINDICATO RURAL PIRITIBA 3.984              9.960                   

SINDICATO RURAL SENTO SE 1.980              -                       

SINDICATO RURAL ITABERABA 4.690              6.690                   

SINDICATO RURAL ARACI 10                    1.010                   

SINDICATO RURAL P SEGURO 990                  8.990                   

SINDICATO RURAL M. CALMON -                   6.300                   

SINDICATO RURAL ITAPEBI 2.470              -                       

SINDICATO RURAL M. CALMON 9.580              -                       

SINDICATO RURAL TUCANO 1.437              1.060                   

SINDICATO RURAL ITARANTIM 8.970              8.000                   

SINDICATO RURAL IPIAU 15.450            3.600                   

SINDICATO RURAL IBIRAPUA 4.590              10.090                 

SINDICATO RURAL STA LUZIA 2.470              -                       

SINDICATO RURAL PRADO -                   990                       

SINDICATO RURAL GUARATINGA -                   7.500                   

SINDICATO RURAL ITAJUIPE 2.000              7.000                   

SINDICATO RURAL CANAVIEIRAS 4                       8.000                   

SINDICATO RURAL L E MAGALHAES -                   990                       

SINDICATO RURAL BARRO PRETO 634                  -                       

SINDICATO RURAL SR DO BONFIM 2.200              21.780                 

SINDICATO RURAL BARRA DO ROCHA -                   4.000                   

SINDICATO RURAL IBICOARA 18.030            -                       

SINDICATO RURAL MUTUIPE -                   8.386                   

SINDICATO RURAL SEABRA 3.670              11.960                 

SEBRAE 595.320          -                       

SINDICATO RURAL RIACHﾃO DE JACUIPE 2.990              6.000                   

REAGRO -RECURSOS HUMANOS NO AGRONEGOC 15.000            -                        
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Adiantamentos a Terceiros são avaliados a cada mês, para identificação dos 

prazos que foram dados para cada parceiro prestar contas, principalmente 

Sindicatos, com diversas finalidades como: Cursos de Formação Profissional Rural, 

Cursos de longa duração como é o caso do Formação Empreendedoras –FEM, 

Cursos de Programas Especiais, Patrocínios, Termo de Cooperação Técnica 

Financeira entre outros. 

 

Nota: 06 

9 – Impostos a Recuperar 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

 

31/12/2017 31/12/2016

VALORES RECUPERAVEIS 71.361 38.040

IMPOSTOS A RECUPERAR -                  29

PROCESSO 02202-36-2013 SAMUEL LINO 29.488 29.488

PROCESSO 000767-87 ARLINDO MOTA DOS S 24.454 8.523

PROCESSO 0001074-95.2016- RENATO PIRE 9.289 -                  

PROCESSO 0562382-61 MARIA EUNICE BATI 5.000 -                  

PROCESSO 0539278-40 GABRIEL E RONDINE 3.130 -                  

  

Em outubro de 2017 foi aberto um processo na esfera judicial sobre 

adiantamentos de diárias dos colaboradores eventuais Gabriel Soares Medica e 

Rondinelly de Jesus Cabral devido a não prestação de contas. 

 

Nota: 07 

 

10 – Despesas Antecipadas 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 
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31/12/2017 31/12/2016

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD 9.246 15.523

SEGUROS A APROPRIAR 7.619 10.722

ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR 1.627 3.970

ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA -                 831  

 

São as despesas pagas antecipadamente que serão consideradas despesas no 

decorrer do exercício seguinte, diminuídas das apropriações efetuadas no período, 

de forma a obedecer ao regime de competência.  

Nota: 08 

11 – Estoques –Almoxarifado 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

31/12/2017 31/12/2016

ESTOQUE 753.421 959.434

MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZ 108.301 129.966

MATERIAL DE INFORMATICA 31.061 47.275

MATERIAL INSTRUCIONAL 321.446 344.158

ESTOQUE DE CONSUMO REC. TERCEIROS 292.613 438.036  

 

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. O inventário foi feito 

na sua totalidade, utilizando de 2 (duas) contagens para sua total eficiência. 

 

No 4º trimestre foi verificado no saldo anterior divergência entre o balancete 

contábil e a ficha física financeira, devido ao fato do setor de Estoque não realizou o 

procedimento de regeração de saldos e custos no momento do lançamento de 

entrada das notas fiscais. Por fim, foi necessário a realização de ajuste no valor de 

R$ 10.335,62 regularizando a situação  na contabilidade. 
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Nota: 05 

12 – Imobilizado 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

 

2016

DESCRIÇÃO

IMOBILIZAÇÕES
CUSTO 

HISTÓRICO
ACUMULADA LÍQUIDO LÍQUIDO

VEICULOS 559.676 -154.136 405.540 323.222

MOVEIS E UTENSILIOS 794.491 -395.562 398.929 327.925

MAQUINAS, APARELHOS  E EQUIPAMENTOS 780.089 -253.539 526.550 355.242

INFORMATICA 1.920.128 -816.583 1.103.544 785.799

SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE 243.695 -214.637 29.058 30.992

PREDIOS 6.346.108 -846.264 5.499.843 4.127.461

CONSTRUCOES EM CURSO 794.875 -                     794.875 1.594.198

INSTALACOES E ADAPTACOES 148.610 -78.034 70.576 82.720

Totais 11.587.672 -2.758.756 8.828.916 7.627.559

2017

DEPRECIAÇÃO

 

 

O imobilizado é registrado ao custo, deduzido da depreciação acumulada apurada 

mensalmente.  

 

A depreciação é apurada para todos os itens do imobilizado e serve para 

amortizar o valor contábil dos itens ao longo de suas vidas econômicas esperadas. 

As taxas de depreciação são revisadas periodicamente para realizar os ajustes 

prospectivos, quando aplicável.  

 

São atribuídos valores de custos residuais ao ativo imobilizado, tendo em vista 

que a Entidade não possui a prática de comercializar seus bens antes da vida útil 

estimada.  

 

Nota: 10 

13 – Obrigações com Encargos Sociais 
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31/12/2017 31/12/2016

OBRIGACOES FISCAIS EMPREGADOS -161.605 -139.164

IRRF A PAGAR-EMPREGADOS -148.241 -126.789

PIS A PAGAR S/FOLHA DE PAGAMENTO -13.364 -12.375

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 

demonstrada como segue: 

 

Nota: 13 

 

14 – Obrigações – Encargos Sociais de Terceiros 

  

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 

demonstrada como segue: 

 

Refere-se a débito corrente pagos (recolhidos) nos vencimentos. 

 

Nota: 13 

 

15 – Obrigações – Impostos (Empregados) 

 

Os saldos destas contas, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estão 

demonstrados a seguir: 

 

31/12/2017 31/12/2016 
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS -344.748 -236.087 
INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO -105.370 -174.460
FGTS A PAGAR -                 -61.627 
INSS PATRONAL A PAGAR -239.378 -                    

31/12/2017 31/12/2016

OBRIGACOES ENC. SOCIAIS/TERCEIROS -10.467 -12.982

INSS A RECOLHER-AUTONOMOS -742 -8.673

INSS A PAGAR - SERVICOS TERCEIRIZADOS -4.194 -4.308

INSS A PAGAR DE AUTONOMOS -5.531 -                 
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Trata-se de débito corrente, pagos (recolhidos) nos vencimentos. 

 

Nota: 14 

 

16 – Obrigações Fiscais - Terceiros 

 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

 

 

 

Débitos correntes recolhidos (pagos) nos vencimentos. 

 

Nota: 14 

 

16 – Fornecedores 

A composição do saldo, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser demonstrada 
como segue: 

 

31/12/2017 31/12/20'6

OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS -53.416 -48.325

IRRF A RECOLHER - TERC  S/RPA -6.050 -                

IRRF A PAGAR-TERCEIROS  S/NFS -9.393 -15.841

ISS TERCEIROS -3.607 -                

PIS/COFINS/CSLL RETENCAO 4.65% -7.172 -10.499

PIS-PASEP RETIDO NA FONTE A RECOLHER -4.843 -3.661

COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER -22.352 -18.324
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Nomes 2017 2016
COOPERMULTA -328.420 -              
CONSULCOOP -173.955 -              
COOPERCAP -93.600 -              
APICE DESENVOLVIMENTO EDUCAﾇﾃO E CONS -70.400 -              
COAPSERI -68.965 -11.130
EMIPA - EMPRESA DE INSTRUTORIA E PROJ -66.520 -              
ASTER EDUCACAO -57.780 -              
ECOLOGY CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -34.400 -              
COOPTEC -33.600 -              
NOGUEIRA ROCHA CONSULTORIA -26.400 -              
ADAVET ASSISTENCIA AGROPECUARIA LTDA -25.600 -              
INOAGRO CONSULTORIA E PROJETOS AGROPE -23.390 -              
WALDEIR DOS SANTOS VITA E CIA -17.110 -              
JOAO MANOEL FRANCO EIRELI -16.960 -              
FAEB -16.758 -              
OUTROS FORNECEDORES(91) -364.205 -153.238
Total -1.418.063 -164.368

Fornecedors

 

A obrigação no montante de R$ 1.418.063 (um milhão Quatrocentos dezoito mil 

sessenta três reais vinte dois centavos) encontra-se pendentes de pagamento por 

não conclusão do serviço e/ou falta de apresentação de documentos exigidos, com 

isso fazemos a provisão para obedecer ao regime de competência.  

 

Nota: 12 

17 – Relações entre Unidades 

O saldo, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser demonstrada como segue: 

 

31/12/2017 31/12/2016

RELACOES ENTRE UNIDADES -292.613 -438.036

RECEBIMENTO VINCULADO A DISTRIBUICAO -292.613 -438.036  

  

A partir dezembro de 2015 a regional Bahia começou à mensurar financeiramente, 
os materiais (cartilhas, manuais e etc.) enviados pela administração Central. 
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Nota: 15 

18 – Convênios a Realizar 

31/12/2017 31/12/2016

CONVENIOS A REALIZAR -711.822 -707.574

CONVENIO SEBRAE/SENAR VIVER BEM NO SE -711.822 -707.574  

 

Viver Bem no Semiárido - VBS - conta contábil 1.1.2.05.01.021. Esse convênio 

foi celebrado em 18/06/2014 com o objetivo de promover a competitividade e 

sustentabilidade dos empreendimentos rurais no semiárido baiano, através do 

fomento à inovação, ao empreendedorismo e à difusão das tecnologias sociais de 

produção, gestão e boas práticas de convivência com o semiárido.  

 

A conta contábil 2.1.1.08.01.021 chamadas de “Convênio SEBRAE/SENAR 

VIVER BEM NO SEMIARIDO” encontra-se apenas os recursos de Terceiros. E os 

recursos disponíveis na conta corrente e investimentos desses convênios 

encontram-se tanto recurso próprio (SENAR-BA) como de terceiros (SEBRAE-BA).  

 

Comparativo entre a Disponibilidade Financeira X Conta Especifica do Passivo 

 Disponibilidad

e da Conta 

Bancária 

Especifica do 

VBS  

Conta do Passivo “Convênio 

SEBRAE/SENAR VIVER BEM 

NO SEMIARIDO” 

Recursos de Terceiros 

(SEBRAE-BA) 

 468.772,98 

Provisão de Despesas de 

Instrutoria de 2017 

 0,00 

Rendimento de Terceiros  183.376,12 

Rendimentos do SENAR  59.673,35 
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Saldo (C/C +Aplicação) 717.862,45 - 

Valor demonstrado no 

Balancete 

717.862,45 711.822,45 

Diferença = 

Provisionamento de uma 

despesa de Instrutoria de 2017 

que será paga em 2018 

 6.040,00 

 

Nota: 17   

 

19 – Contratos e Termos de Adesão a Realizar 

31/12/2017 31/12/2016

CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO A REALIZ -3.816.821 -3.730.188

CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO -3.816.821 -3.730.188
CONVENIO PRONATEC - -588.886
CONVENIO ABC DO CERRADO -48.578 -20.203
CONVENIO REDE E-TEC -262.057 -2.349
CONTRATO SEBRAE-BA/SENAR-BA NCR -3.372.000 -3.118.750
CONV/SENAR RURAL SUSTENTAVEL -134.186 -  

 

a) Negócio Certo Rural - esse contrato foi celebrado 29/01/2016 com objetivo é 

contribuir para a melhoria da gestão da propriedade rural por meio da capacitação, 

tendo como o foco o empreendedorismo, buscando o fortalecimento do agronegócio 

brasileiro.  

 

O montante total do contrato é de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos 

mil reais), classificado no circulante o valor de R$ 3.372.000,0 (três milhões 

trezentos setenta dois mil reais). 

 

b) ABC do Cerrado – Projeto Produção Sustentável em Áreas já convertidas 
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para o Uso Agropecuário, visando à realização em regime de mutua colaboração, 

das atividades dos componentes 1,2 e 3 do termo de adesão 001/15.  

As contas do ativo circulante 1.1.1.04.01.002 e 1.1.1.07.01.003 e no passivo 

circulante totaliza o valor de R$ 48.577,65 (quarenta oito mil quinhentos setenta sete 

reais sessenta cinco centavos) cujo o título da conta é conta é “CONVENIO ABC DO 

CERRADO”. 

Ação conjunta com o Ministério da Agricultura e Embrapa, o SENAR desenvolve o 

Projeto ABC Cerrado do Programa de Investimentos em Florestas - FIP, do Banco 

Mundial, iniciativa, que conta com US$ 10,6 milhões. Dissemina práticas de 

agricultura de baixa emissão de carbono em propriedades rurais para obter retorno 

econômico com a preservação do meio ambiente. 

O SENAR é o responsável por disseminar junto aos produtores rurais quatro 

tecnologias ABC de incentivo à produção agrícola sustentável, por meio de cursos 

de capacitação e assistência técnica gerencial, que trazem como principais 

benefícios: O aumento na oferta de alimentos; A diversificação da geração de renda 

no campo para homens e mulheres e A preservação do meio ambiente. 

c) Rede E-Tec - Formar profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos 

de gestão e de comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e 

cadeias produtivas da agropecuária brasileira, as contas do ativos circulante 

1.1.1.04.01.003, 1.1.1.07.01.004  e 1.1.1.07.01.005 totalizam o valor de R$ 

278.476,19 (duzentos setenta oi mil quatrocentos setenta seis reais  dezanove 

centavos)  e no  Passivo Circulante totaliza o valor de R$ 262.057,19 (duzentos 

sessenta dois mil cinquenta e sete reais  e dezanove centavos) cujo título da conta é 

“CONVÊNIO REDE E-TEC”, o que proporciona um a diferença de R$ 16.419,00 

(dezesseis mil quatrocentos dezanove reais) referente as despesas de instrutórias 

que serão pagas em 2018. 
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É um programa do Ministério da Educação – MEC instituído pelo Decreto nº 

7.589, de 2011. Esta ação faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – PRONATEC, cuja principal finalidade é promover o acesso à 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), beneficiando-se das possibilidades de 

alcance e estratégias metodológicas da Educação a Distância (EaD), com isso, 

aumentando a oferta de oportunidades de estudos para as pessoas do campo. 

d) Rural Sustentável – Projeto que visa identificar unidades demonstrativas e 

multiplicadoras nos município participantes, bem como executar atividades de 

capacitação de produtores rurais (dias decampo) e para técnicos registrados no 

portal projeto, as contas do ativos circulante 1.1.1.04.01.004 e 1.1.1.07.01.021  

totalizam o valor de R$ 128.546,03 (cento vinte oito mil quinhentos quarenta seis 

reais e três centavos)  e no  Passivo Circulante totaliza o valor de R$ 134.186,03 

(cento trinta quatro mil cento oitenta seis reais e três centavos) cujo título da conta é 

“CONVÊNIO RURAL SUSTENTÁVEL”, o que proporciona um a diferença de R$ 

5.640,00 (cinco mil seiscentos quanta reais) referente as despesas de instrutórias 

que serão  pagas em 2018. 

 

e) Contrato SEBRAE e SENAR - NCR 

 

Plano entre o SENAR e o SEBRAE para desenvolver programa (cursos) Negócio 

Certo Rural - NCR, é voltado para pequenos produtores rurais e suas famílias. 

Objetiva revitalizar produtores rurais, desenvolver meios e oportunidades, para 

permitir aos produtores melhor organização no controle de resultados e negócios. 

 

Nota: 18  

 

20 – Provisão Trabalhista - Férias  

 

Os saldos destas contas, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estão 
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31/12/2017 31/12/2016

APROPRIACOES TRABALHISTAS -229.130 -259.866

APROPRIACAO  DE FERIAS -173.979 -197.317
APROPRIACAO P/ENCARGOS SOCIAIS S/FERI -41.233 -46.764
APROPRIACAO P/FGTS S/FERIAS -13.918 -15.785

31/12/2017 31/12/2016

PATRIMONIO LIQUIDO -22.134.956 -20.959.389

PATRIMONIO SOCIAL -22.061.979 -20.959.389

RESULTADOS ACUMULADOS -22.061.979 -20.959.389

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS -22.061.979 -20.959.389

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.160 -                    
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - (AVALIAÇÃO) 107.137 -                    

demonstrados a seguir: 

 

 

 

Refere as provisões de férias e encargos 

 

 

Nota: 14 

 

21 – Patrimônio Social 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

 

 

 

22 – Patrimônio Social 

 

Tem o propósito de apresentar as variações ocorridas no patrimônio social 

(líquido) da entidade sem finalidade de lucros, e a sua posição contábil-financeira ao 

final do período, tendo como base a movimentação ocorrida nas contas que fazem 

parte de sua composição. 
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RECEITAS 31/12/2017 31/12/2016 VARIAÇÃO %
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 32.302.907 28.151.517 4.151.390 12,85
RECEITAS DE CONVENIOS 55.652 869.453 -813.801 -1462,31
CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO 2.887.739 1.358.570 1.529.169 52,95
RECUPERACAO DE DESPESAS 5.188 8.783 -3.595 -69,28
RECEITAS FINANCEIRAS 978.231 1.782.140 -803.910 -82,18
RECEITAS EVENTUAIS 6.975 -                     6.975 100,00
Total 36.236.691 32.170.462 4.066.229 11,22

Receitas

Nota: 20 a 23 

 

23 – Ativo e Passivo Compensação 

 

Na competência de maio/2016 foi reconhecido o terreno concedido por 20 anos 

pelo Governo do Estado da Bahia no município de Juazeiro- Bahia, para construção 

do Centro de Excelência em Fruticultura No Município de Juazeiro-Bahia 

  

24 – Receitas Operacionais 

 

A composição dos saldos, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, pode ser 
demonstrada como segue: 

 

 

No confronto orçamentário da receita e Despesa no ano de 2017, apresentou um 

déficit de R$ 501.271,23. Já no confronto contábil apresenta um superávit de R$ 

1.102.590,00. 
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DESPESAS 31/12/2017 31/12/2016 VARIAÇÃO %
SALARIOS E VANTAGENS FIXAS 1.352.718 1.473.115 -120.397 -8,90
OUTRAS VANTAGENS - VARIAVEIS 65.530 39.232 26.298 40,13
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS 478.785 503.983 -25.198 -5,26
OUTROS ENCARGOS/BENEFICIOS 576.681 663.645 -86.964 -15,08
MATERIAIS DE CONSUMO 324.413 253.484 70.929 21,86
SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS JURIDICAS 1.771.873 2.226.943 -455.069 -25,68
SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 108.947 115.620 -6.672 -6,12
DESPESAS COM VIAGENS A SERVICOS 55.078 53.456 1.622 2,94
DESPESAS FINANCEIRAS 15.262 2.222 13.040 85,44
DESPESAS COM GESTORES 82.579 66.938 15.641 18,94
APLICAÇÕES DIRETAS - ATIVIDADE MEIO 4.831.867 5.398.639 -566.772 -11,73

DESPESAS 31/12/2017 31/12/2016 VARIAÇÃO %
SALARIOS E VANTAGENS FIXAS 5.259.451 4.750.335 509.117 9,68
OUTRAS VANTAGENS - VARIAVEIS 206.887 100.219 106.668 51,56
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS 1.944.928 1.644.140 300.788 15,47
OUTROS ENCARGOS/BENEFICIOS 1.605.715 1.228.648 377.067 23,48
MATERIAS DE CONSUMO 1.195.608 1.195.775 -167 -0,01
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.318.616 13.778.860 1.539.756 10,05
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA 162.727 200.971 -38.244 -23,50
DESPESAS COM VIAGENS A SERVICOS 670.159 721.483 -51.324 -7,66
DESPESAS FINANCEIRAS 3.593 2.962 631 17,56
DESPESAS COM GESTORES 274.637 264.602 10.035 3,65
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS -                    1.162.616 -1.162.616 -
APLICAÇÕE DIRETAS -FPR/OS (At. FIM) 26.642.322 25.050.612 1.591.711 5,97

DESPESAS 31/12/2017 31/12/2016 VARIAÇÃO %
APLICAÇÕES DE RECURSOS DE TERCEIROS 2.943.391 2.228.023 715.368 24,30
DESPESAS OPERACIONAIS 716.521 600.826 115.695 16,15
APLICAÇÕES DE RECURSOS DE TERCEIROS 3.659.912 2.828.849 831.063 22,71

25 – Atividade Meio – Aplicações Diretas 

 

 

 

26 – Aplicações Diretas – FPR/OS (Atividade Fim 

 

 

 

27 – Aplicações de Recursos de Terceiros 
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28 – Imposto de Renda e Contribuição Social 

 

A Sociedade goza de imunidade tributária por força do art. 150 da CF, assim 

estão abrangidas as organizações sem fins lucrativos no sentido amplo. Quanto a 

isenção da contribuição social dar-se-á por ato legal (Leis: 9.532/97, 11.096/06, 

12.101/09 e demais alterações). A isenção é a inexigibilidade temporária do tributo, 

muito embora previsto em lei e com a ocorrência do fato gerador. 

 

29 - Contingências 

 

De acordo com a legislação fiscal vigente, os registros contábeis, fiscais, 

trabalhistas e previdenciários da Sociedade dos últimos cinco anos e trinta anos 

para fins de FGTS, encontram-se abertos para eventual fiscalização por parte das 

autoridades fiscais. A administração da Sociedade é de opinião que, em caso de 

eventual fiscalização, não haverá questionamentos que envolvam valores 

significativos. 

 

30 - Receitas de Contribuições Sociais. 

 

Registras as receitas arrecadas pela previdência Social oriundas de empresas e 

produtores rurais pessoas físicas. 

 

31 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 

Representa os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras. 

 

32 -Transferência e Delegações. Recebidas 

 

Compreende as receitas proveniente de recursos de terceiros e que são 

reconhecidas conforme Nota Técnica 041/DAF/2013. 
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33 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  

 

Representa recebimentos de multas aplicadas por inadimplência contratuais de 

fornecedores. 

 

34 – Pessoal e Encargos 

Compreende à remuneração do pessoal ativo e inativo, incluindo as obrigações 

patronais e o imposto de renda. 

35 – Uso de Bens e Serviços de Capital Fixo 

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção 

da instituição que compreende as despesas com materiais de consumo e prestação 

de serviços e depreciação. 

36 – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com despesas bancárias. 

37 – Transferência e Delegações Concedidas 

 

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com 

transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos através de Termos 

de Cooperação Técnica.  

 

38 - Desvalorização e Perdas de Ativos 

 

Compreende a variação patrimonial diminutiva com a baixa de bens Inservíveis 

 

39 – Tributárias 

 

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos e 
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taxas. 

 

40 – Quadro Comparativo da Receita e Despesa Orçamentaria com a 

Realizada X Balancete Contábil 

 

a) O Balanço Orçamentário é a Demonstração sintética do confronto entre a 

Receita Prevista, a Despesa Fixada e o que foi realizado no exercício, tanto em 

receitas como em despesas. O Balancete Contábil Patrimonial evidencia a situação 

líquida do Patrimônio da Entidade, comparando os bens e direitos com as 

obrigações, sejam estes dependentes ou não da execução orçamentária.  

 

“A comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários 

identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos” [MCASP 

7ªedição]. A comparabilidade fica comprometida já que as informações são 

diferentes, uma relacionada a situação patrimonial da entidade e a outra 

conformidade com os orçamentos aprovados. 

 

Com a saída de numerário por pertencer ao exercício financeiro, porém as 

despesas não foram necessariamente realizadas isso gerou uma variação 

patrimonial diminutiva no valor de R$ 509.640,53, consequentemente o balanço 

orçamentário apresentou esse valor a maior se comparado apenas as despesas e 

investimentos evidenciados no balancete contábil. Segue o detalhamento: 

 

Contas que houve o desembolso e até o 

término do exercício não havia tornado despesa 

contábil.  

Movimentação em R$ 

Adiantamento a Terceiros (conta contábil 

1.1.2.09) 

R$ 476.318,72 

Valores recuperáveis R$ 33.321,81 

TOTAL R$ 509.640,53 
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b) Resumo do Fechamento do Balanço Orçamentário: 

Despesas demonstrada no balancete Contábil   R$ 34.417.579,51 

Investimentos                           R$   1.810.742,10 

Adiantamentos não executados (Nota 40)      R$      509.640,53 

Total das despesas      R$ 36.737.962,14 

 

A Regional Bahia vem seguindo as normas do Regulamento do Plano de Contas 

e Padronização dos Registros Contábeis e Orçamentários do SENAR no seu art. 8 § 

3º, onde diz: 

“As transferências de Recursos de terceiros, realizadas pelas Administrações 

Regionais, serão reconhecidas na contabilidade no ativo, como adiantamento, e no 

orçamento como despesa [grifo nosso], na respectiva modalidade. Somente na 

prestação de contas que será reconhecida como despesa contábil”.   

c) Adiantamento a Terceiros (conta contábil 1.1.2.09) obteve uma 

movimentação no valor de R$ 476.318,72 foi lançado na ação Qualificação 

Profissional do Trabalhador/Outras despesas correntes/Recursos Próprios. 

d) Valores Recuperáveis (Conta contábil 1.1.2.11) – obteve uma movimentação 

no valor de R$ 33.321,81 na ação Qualificação Profissional do Trabalhador/Outras 

despesas correntes/Recursos Próprios. 

41 – Balanço Financeiro 

 

41.1 – Receitas Orçamentárias 

Compreendem as receitas das contribuições sociais e as receitas auferidas com 

os rendimentos das aplicações financeiras. 
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41.2 – Transferências Recebidas 

Correspondem as receitas dos Termos de adesão e cooperação celebrados com 

o Sebrae e o Senar Central. 

41.3 – Recebimentos Extra Orçamentários 

Correspondem as despesas que não foram pagas no trimestre e serão pagas no 

trimestre seguinte. 

 

41.4 Outros Recebimentos Extra orçamentários 

Correspondem aos valores recebidos das receitas auferidas no exercício anterior.  

 

Demonstrações Contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação 

específica 
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

AR BAHIA 

CNPJ: 04.393.878/0001-95 

 
                   BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2017 

RECEITAS 
 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

PROPOSTA 
(a) 

REFORMULAÇÃO 
(b) 

RECEITAS 
REALIZADAS 
ACUMULADO 

(c) 

    DIFERENÇAS (d) 

P/ 
MAI
S 

P/ MENOS 

RECEITAS CORRENTES (I) 41.484.930,00 37.524.930,00 36.236.690,92   

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 34.907.297,00 32.973.332,00 32.302.906,75 0,00 670.425,25 

RECEITA PATRIMONIAL 2.278.490,00 1.300.500,00 978.230,71 0,00 322.269,29 

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.199.143,00 3.151.098,00 2.943.390,65 0,00 207.707,35 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 12.162,81 0,00 87.837,19 

RECEITAS DE CAPITAL (II) 40.000,00 0,00 0,00   

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS 880.000,00 4.880.000,00 0,00   
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

880.000,00 4.880.000,00 0,00 0,00 4.880.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 42.404.930,00 42.404.930,00 36.236.690,92 0,00 6.168.239,08 
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

AR BAHIA 

CNPJ: 04.393.878/0001-95 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2017 
notas As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PROPOSTA (e) REFORMULAÇÃO (f) DESPESAS REALIZADAS 
ACUMULADO (g) 

DIFERENÇAS (h) 

    P/ MAIS P/  DIFERENÇAS 
(h)MENOS 

DESPESAS CORRENTES (V) 40.326.530,00 37.985.707,00 34.927.220,05   

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.484.515,00 10.685.853,00 9.603.957,03 0,00 1.081.895,97 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.842.015,00 27.299.854,00 25.323.263,02 0,00 1.976.590,98 

DESPESAS DE CAPITAL (VI) 2.078.400,00 4.419.223,00 1.810.742,10   

INVESTIMENTOS 2.078.400,00 3.419.223,00 1.810.742,10 0,00 1.608.480,90 

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII) 0,00 0,00 0,00   

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII) 42.404.930,00 42.404.930,00 36.737.962,15 0,00 5.666.967,85 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) DÉFICIT 0,00 0,00 -501.271,23  

 
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS   

DESPESAS REALIZADAS 
ACUMULADO 

 

  
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X) 

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS 
NA BAIXA DE BENS 

  
716.521,43 
716.521,43   

TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIA S (XI)   716.521,43   

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VII + XI)   37.454.483,58   

DESPESAS 
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7 Áreas especiais da gestão 

7.1 Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

O SENAR-AR/BA, vem, ao longo dos anos, aprimorando suas ações programas 

em relação à gestão de pessoas, se preocupando com a gestão de riscos no 

desempenho das atividades do seu quadro de colaboradores. Através do Programa 

de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, identificou como possíveis 

riscos os originados por fatores ergonômicos, acidente (a adequação de mobiliários 

e das sinalizações de combate a incêndio/treinamento), além dos que podem ser 

provocados por produtos químicos (material de limpeza). Dessa forma, implementou 

no ano de 2017, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, e treinou a 

equipe para acompanhar e implementar ações mitigadoras e eliminadoras dos riscos 

identificados. A CIPA é composta por 2 membros titulares e 2 suplentes, sendo que, 

01 titular e 01 suplente representam os trabalhadores e foram por eles eleitos, e 01 

titular e 01 suplente foram indicados como representantes da Instituição, conforme 

previsto na NR de 08 de junho de 1978. 

Ainda preocupada com a gestão de riscos, a Administração do Senar/Ar-BA 

proporcionou a participação de 03 colaboradores no Curso de Gestão de Riscos, 

Auditoria e Controle Interno e a Palestra de Direção Defensiva para os 

colaboradores que utilizam veículo em campo e motoristas.  Durante o ano são 

realizados os exames periódicos, distribuição de EPI’ s para os cargos necessários e 

divulgação de material educativo sobre saúde preventiva. Destaca-se também como 

ação de prevenção de riscos, a contratação de empresa seguradora para emissão 

de apólice de Seguro de Vida em Grupo e acidentes pessoais com a realização de 

uma Palestra explicativa para todos os colaboradores e entrega das apólices com os 

devidos valores de indenizações. 

A Instituição dispõe de um Programa de Qualidade de Vida que tem como 

objetivo promover a qualidade de vida de seus colaboradores através de ações 

educativas e preventivas, visando o bem estar e a qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. 
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Dentre as ações desse Programa, há a realização da “GINÁSTICA LABORAL”, 

executada 2 vezes por semana em sua sede, e palestras de temas voltados para a 

saúde do colaborador. Em 2017 foram realizadas 03 envolvendo temas voltados 

para a Saúde da Mulher, Saúde do Homem, e Hipertensão. As palestras tem como 

objetivo a conscientização dos colaboradores para cuidados preventivos com sua 

saúde. Ainda dentro das ações do Programa, foram oferecidos serviço de aferição 

de pressão, serviço de quick massagem e vacinação para imunização contra a gripe. 

A força de trabalho do Senar está dividida entre 30 funcionários voltados para a 

área meio e 63 para a área fim, de cargos 100% efetivos, não dispondo de contratos 

de trabalho de caráter temporário, conforme pode ser observado na tabela XX. 

Neste ano de 2017, houve 12 ingressos e 11 egressos, configurando um turnover de 

12,05%.  

 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva Ingressos Egressos 

1. Empregados em Cargos 

celetista 
93 12 11 

2. Empregados com Contratos 

Temporários 
_ _ _ 

3. Total de Empregados (1+2) 93 12 11 

             Tabela 31 - Força de Trabalho -- 31/12/2017 
                  Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Empregados em Cargos celestistas 30 63 

2. Empregados com Contratos Temporários _ _ 

3. 3. Total de Empregados (1+2) 30 63 

Tabela 32 - Distribuição da Lotação Efetiva  -  31/12/2017 
Fonte: Sistema RM Labore – SRH 

 

Na tabela 33 observa-se o número de colaboradores por setor.  
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SETOR Nº. COLABORADORES 

Administrativo (Área Meio)                 30  

Arrecadação                                                   02   

Compras e Licitações                                                                                                02    

Contabilidade                                     02 

Controladoria                                     02 

Copa                                              01 

Coordenação Adm. e Financeira                    01 

Estoque e Patrimônio                             03 

Financeiro                                       03 

Gerencia Adm. e Financeira                        

Motoristas                                        

Protocolo                                         

03 

02 

01 

Recepção                                          01 

Recursos Humanos                                  03 

Núcleo de Tecnologia da informação                     04 

Técnico (área fim)                               63 

Assessoria de Comunicação                        03 

Assessoria Econômica                              03 

Assessoria Eventos                               01 

Assessoria Executiva                                                                                  01 

Assessoria Jurídica                             03 

Assessoria Técnica                       01 

Coordenação de Programas   

Coordenação Técnica                        

10 

06 

Credenciamento                        01 

Gerência de Programas                             00 

Gerência Técnica                                 01 

Técnico (área fim)  



Relatório de Gestão 2017 143 SENAR/BA 

 

 

 

Presidência                                      01 

Programação de Cursos                            10 

Promoção Social                                   02 

Superintendência                                  02 

Superintendência Adjunta   

Centro de Capacitação Regional Feira de 

Santana 

Centro de Capacitação Regional de Gandu 

Centro de Excelência em Fruticultura 

Centro de Capacitação Regional Senhor do 

Bonfim 

Vitória da Conquista 

02 

03 

05 

04 

02 

02 

Total Geral                                      93 

Tabela 33 - Composição do Quadro Operacional. 

 

O perfil dos colaboradores do Senar pode ser observado através das tabelas de: 

Composição do quadro de recursos humanos por faixa etária e por nível de 

escolaridade. Observa-se que em 2017, 50% dos colaboradores estão na faixa 

etária entre 31 a 40 anos e 24% na faixa entre 41 a 50 anos. Já em relação ao nível 

de escolaridade, quase 40% dos colaboradores são pós graduados e 38% tem 

escolaridade de nível superior, 8% possuem mestrado e apenas 2% e 1% possuem 

primeiro grau incompleto e primeiro grau completo, respectivamente.  

 

Regime do Ocupante do 

Cargo 

Faixa Etária (anos) 

Até 

30  

De 

31 a 40  

De 

41 a 50  

De 51 

a 60  

Acim

a de 60  

Celetista 7 47 23 11 5 

Tabela 34 - Composição do quadro de recursos humanos por faixa etária - situação apurada 
em 31/12/2017 (Adaptado à especificidade da UJ) 

Fonte: GEAF SENAR-AR/BA 

Regime do Ocupante do Cargo Nível de Escolaridade 
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1  2  3  4  5 6 7 8 9 

�Celetista 
 

 

2 1 1

0 

3

5 

3

7 

8  

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau 

incompleto;  

4 - Primeiro grau; 5 Segundo grau ou técnico; 6 – Superior Completo; 7 - 

Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado  

Tabela 35 - Composição do quadro de recursos humanos por nível de escolaridade - 
situação - 31/12/2017 

Fonte: GEAF SENAR-AR/BA 

 

Tabela 36 - Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 
      Fonte: Sistema RM Labore – SRH 
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Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

E
xe
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íc
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s 

20
16

 Demais despesas 
variáveis 
R$ 

- 164.056,00  - 

-  

8.910.217,00 

20
17

 

9.390.743,00  - 213.214,00  - 

- 

9.603.957,00 
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Em relação ao montante dos gastos com pessoal houve um aumento de 7,78% 

em comparação ao exercício anterior. Isso é o reflexo do reajuste salarial feito em 

fevereiro de 2017 reajustando em 5% a folha de pagamento e pelos benefícios 

implantados através da política de cargos e salários que beneficiam os 

colaboradores que foram avaliados por competência pelos seus líderes. 

 

7.2 Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

O Conselho Administrativo tem composição tripartite, sendo composto pelo 

Presidente da FAEB - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, que 

é o Presidente nato; um representante do SENAR – Administração Central; dois 

representantes de segmentos das classes produtoras; e, o Presidente da Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia – FETAG. 

Aos Conselheiros que participam das reuniões são pagos jetons, com exceção do 

Presidente da FAEB e representante do SENAR-AC que nunca receberam nenhum 

pagamento para participar de reuniões do colegiado. Os conselheiros residentes na 

Bahia recebem apenas jeton no valor de R$ 1.500,00 (Um mil quinhentos reais). 

O Conselho Administrativo reúne-se quadrimestralmente, em sessões ordinárias 

e, em caráter extraordinário quando necessário. No caso houveram 4 (quatro) 

reuniões ordinárias no ano de 2017, nenhuma em caráter extraordinário. 

No que se refere ao Conselho Fiscal, é aplicada a mesma metodologia, com uma 

reunião a mais, para cumprir o prazo estipulado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, para a entrega das Peças Orçamentárias. 
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Remuneração dos administradores 
Cargo Remuneração anual 
Administrador da Entidade: 
João Martins da Silva Júnior                                        
Membros do Conselho Nacional/Regional: 
Daniel Kluppel Carrara 0,00 
Guilherme de Castro Moura 4.500,00 
Wilson de Oliveira Pereira 6.000,00 
Jose Antonio da Silva 6.000,00 
Membros do Conselho Fiscal Regional Bahia: 
Fernando de Figueiredo 

Pimenta 
6.000,00 

Manoel Fonseca Netto 6.000,00 
Ailton Queiroz Lisboa 4.500,00 
Josefa Rita da Silva 1.500,00 

 

 

Remuneração dos administradores – quadro consolidado 
Rubricas Valores 
Subsídios  
Jeton   34.500,00 
Total 344.796,00 
 

A Regional Bahia por não remunerar seus conselheiros a título de bônus e 

participação no resultado e não ter nenhum outro tipo de remuneração fica 

impossibilitado de apresentar o terceiro demonstrativo por não se aplicar.  

 

7.3 Gestão de patrimônio imobiliário 

 

O SENAR-AR/BA não tem imóvel pertencente à União disponível e em uso, no 

momento. Possui imóveis próprios e alugados, todos em bom estado de 

conservação, e estão classificados da seguinte forma:  

 

i- Imobiliário Próprio 

    3º pavimento do Edifício das Seguradoras: 

Situado na Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, CEP: 40.015-080, 
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Comércio, Salvador - Bahia. Adquirido em 29/07/2013, pelo valor de R$767.000,00 

com valor de condomínio mensal de R$ 4.404,00, totalizando R$ 55.030,08 anuais, 

com estado de conservação muito bom.  

Obs.: Houve uma variação do valor do condomínio do 3º andar por conta de 

benfeitorias realizadas, essa variação na taxa do condomínio foi de R$ 1.500,00 

efetuada em duas parcelas de R$ 750,00 reais cada nos meses de outubro e 

novembro de 2017, além de um adicional referente a utilização do ar condicionado 

central aos sábados, de acordo com as regras aplicadas a todos os condôminos no 

mês de março no valor de R$ 327,84 e no mês de abril o valor de R$ 354,24.  

7º pavimento do Edifício das Seguradoras: 

Situado na Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, CEP: 40.015-080, 

Comércio, Salvador - Bahia. Adquirido em 20/08/2004, pelo valor de R$105.000,00, 

com valor de condomínio mensal de R$ 4.404,00, totalizando R$ 52.848,00 anuais, 

com estado de conservação muito bom. Obs.: Houve uma variação do valor do 

condomínio do 7º andar por conta de benfeitorias realizadas, essa variação na taxa 

do condomínio foi de R$ 1.500,00 efetuada em duas parcelas de R$ 750,00 reais 

cada nos meses de outubro e novembro de 2017.  

8º pavimento do Edifício das Seguradoras: 

Situado na Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, CEP: 40.015-080, 

Comércio, Salvador - Bahia. Adquirido em 20/08/2004, pelo valor de R$105.000,00, 

com valor de condomínio mensal de R$ 4.404,00, totalizando R$ 52.848,00 anuais, 

com estado de conservação muito bom. Obs.: Houve uma variação do valor do 

condomínio do 8º andar por conta de benfeitorias realizadas, essa variação na taxa 

do condomínio foi de R$ 1.500,00 efetuada em duas parcelas de R$ 750,00 reais 

cada nos meses de outubro e novembro de 2017.  
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Imóvel de Barreiras: 

Situado na Rua Manoel F. dos Santos, nº 51, Quadra nº19, Lote nº 16, 

Morada Nobre I, Barreiras - Bahia, adquirido em 14/12/2012, pelo valor de R$ 

350.000,00. Estado de Conservação: muito bom.  

Centro de Coordenação Regional Senadora Kátia Abreu: 

Situado no Lote APM R3, na Rua Sergipe, Loteamento Mimoso D’Oeste 

I, Luís Eduardo Magalhães – Bahia. Obra homologada em 30/07/2013, 

totalizando um valor de R$ 1.670.319,67 (Um milhão seiscentos e setenta mil 

trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos). Estado de 

Conservação: muito bom   

Centro de Capacitação Regional de Gandu: 

Situado no Parque São Serafim, s/n, centro, na cidade de Gandu – 

Bahia, adquirido em 01/12/2014, pelo valor de R$ 890,000,00 (oitocentos e 

noventa mil reais). Estado de Conservação: Muito bom, imóvel recentemente 

reformado.  

Centro de Distribuição Logística 

Situado na Rua Miguel Calmon, nº 39, bairro comércio Ed. Nelson de 

Farias 4º andar salas: 401 – 402 – 403 – 404 adquiridos em 01/12/2014, pelo 

valor de R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais) com valor de 

condomínio mensal de R$ 4.999,33, totalizando R$ 59.992,01 anuais (o valor 

do condomínio varia mês a mês, a depender do consumo de água do prédio). 

Estado de conservação: Muito bom 
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ii- Imobiliário cedido 

Centro de Treinamento de Feira de Santana: 

Situado na Avenida João Durval Carneiro nº 3655, CEP: 44.051-605 Bairro São 

João, Feira de Santana – Bahia. Prazo de concessão de 10 anos, sendo prorrogado 

automaticamente, por períodos iguais, enquanto permanecer vigente o comodato da 

área cedida com a COOPERFEIRA.  

Centro Nacional de Excelência de Fruticultura em Juazeiro – Bahia: 

Situado na Avenida C1, nº 992, Distrito Industrial de São Francisco, CEP: 48.900-

000. O prazo de vigência da concessão é de 20 (vinte) anos consecutivos.  

iii- Imobiliários locados de terceiros 

2º andar do Edifício das Seguradoras: 

Situado na Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, Comércio, Salvador - Bahia. 

Locadora: Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB, 

inscrita no CNPJ: 15.227.960/0001-66.  

Norma regulamentadora: Contrato e aditivos 

Objetivo: Funcionamento do Setor Administrativo. 

Valor da despesa de aluguel repassado a FAEB no exercício de 2017:  

R$ 113.397,32, referente aos meses de janeiro a dezembro e condomínio no valor 

mensal de R$ 4.404,00, totalizando o valor anual de R$ 52.848,00 

.  

6º andar do Edifício das Seguradoras: 

Situado na Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, Comércio, Salvador - Bahia. 

Locadora: Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB, 

inscrita no CNPJ: 15.227.960/0001-66. 

Norma regulamentadora: Contrato e aditivos 

Objetivo: Funcionamento do Setor Administrativo 
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Valor da despesa de aluguel repassado a FAEB no exercício de 2017: R$ 

87.697,20 referente aos meses de janeiro a dezembro e condomínio no valor mensal 

de R$ 4.404,00 totalizando o valor anual de R$ 52.848,00.  

 

Alojamento do Centro de Treinamento de Feira de Santana: 

Situado na Avenida João Durval Carneiro, nº 3358, Bairro Caseb, Feira de 
Santana-Bahia. 

Locadora: Silvia Tereza Fontana Barreto, inscrita sob CPF: 563.699.645-49. 

Norma regulamentadora: Contrato e aditivos 

Objetivo: Alojar de forma gratuita os alunos participantes dos cursos oferecidos no 
Centro de Treinamento de Feira de Santana. 

Valor da despesa de aluguel mensal: R$ 687,12 repassado a Silvia Tereza 
Fontana no exercício de 2017, totalizando o valor anual de R$ 8.245,44.  

 

Centro de capacitação regional de Senhor do Bonfim: 

Situado Jaraguá, fazenda Buriá, Senhor do Bonfim - Bahia.  

Locadora: Sindicato dos Produtores Rurais de Senhor do Bonfim, inscrito no CNPJ: 
16.054.637/0001-09. 

Norma regulamentadora: Contrato e aditivos 

Objetivo: Ser utilizado pelo Locatário, diretamente ou por intermédio de parceiro, 
para implantação de um Centro de Capacitação e Treinamento. 

Valor da despesa de aluguel repassado ao Sindicato dos Produtores Rurais de 
Senhor do Bonfim no exercício de 2017: Conforme Clausula Quarta do contrato de 
locação o aluguel será pago exclusivamente mediante implantação de melhorias no 
imóvel. (Valor da reforma: R$ 826.793,10) 
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Loja e sobreloja do Edifício das Seguradoras: 

Situado na Travessa Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, Comércio, Salvador - Bahia. 

Locadora: Companhia de Seguros Aliança da Bahia, inscrito no CNPJ: 
15.144.017/0001-90 

Norma regulamentadora: Contrato de Locação  

Objetivo: Para uso comercial 

Valor da despesa de aluguel/condomínio repassado pelo SENAR no exercício de 
2017, no valor de R$ 33.076,35 mensais, totalizando R$ 132.305,40 referente aos 
meses de setembro a novembro de 2017. 

iv- Principais sistemas de informações usados 

Sistemas e suas respectivas funções 

Nome Empresa 
Tipo 

Banco de 
dados 

Linguagem de 
Programação Descrição Sistema Contrato 

Suporte 

RM Nucleus  TOTVS  MSSQL  .NET  
Gestão de Estoque, 
Compras e Faturamento 
(Orçamento)  

SIM  

RMLiber  TOTVS  MSSQL  .NET  Gestão Fiscal  SIM  

RMSaldus  TOTVS  MSSQL  .NET  Gestão Contábil  SIM  

RMBonum  TOTVS  MSSQL  .NET  Gestão Patrimonial  SIM  

RM Labore  TOTVS  MSSQL  .NET  
Gestão de Folha de 
Pagamento  SIM  

RMSolum  TOTVS  MSSQL  .NET  Gestão de Projetos  SIM  

RMFluxus  TOTVS  MSSQL  .NET  Gestão Financeira  SIM  

RMChronus  TOTVS  MSSQL  .NET  Automação de Ponto  SIM  

SISGE  SoftwareData  MySQL  Java  

Gerenciamento, Controle e 
Avaliação dos 
treinamentos oferecidos 
pelo SENAR.  

SIM  

Office365 Microsoft MSSQL  .NET Sistema de e-mail  SIM  

SISEVENTOS  Construído pelo  
SENAR-BA  MSSQL  ASP  

Sistema de relatório de 
viagens realizadas.  NÃO  

GERENCIADOR 
REP  TOPDATA  MSSQL  DELPHI  Sistema de ponto 

eletrônico  NÃO  

BACULA  BACULA  MySQL  C  Sistema de backup 
OpenSource  NÃO  

IDEAGRI 
DESKTOP  

IDEAGRI - Inovação e 
Desenvolvimento no 
Agribusiness Ltda. 

Firebird DELPHI 

 
Banco de Dados/Gerador 
de relatórios das fazendas 
atendidas 

SIM 
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Nome Empresa 

Tipo 
Banco 

de 
dados 

Linguagem de 
Programação Descrição Sistema Contrato 

Suporte 

IDEAGRI 
Web 

IDEAGRI - Inovação e 
Desenvolvimento no 
Agribusiness Ltda 

Oracle Java 
Banco de Dados/Gerador 

de relatórios das 
fazendas atendidas 

SIM 

IDEAGRI 
CONTROL 

IDEAGRI - Inovação e 
Desenvolvimento no 
Agribusiness Ltda 

Post 
Gre 

Java 

Sistema de medição e 
acompanhamento de 

indicadores de 
desempenho. 

SIM 

SENAR 
NAS 

NUVENS 
RESOLV Oracle Java 

Sistema de Gestão de 
Eventos 

SIM 

QLICK 
VIEW 

Nórdica Distribuidora 
de Software LTDA. 

N/A 
(script 

QlikView, set 
analysis). 

Ferramenta de extração, 
carga e transformação 

de dados para 
construção.  

de painéis de 
indicadores gerenciais. 
"Business Intelligence". 

SIM 

           Tabela 36 - Relação dos sistemas e a função de cada um deles 
Fonte: GEAF/ NTI SENAR-AR/BA 

 

 

v- Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou 
funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso 
para obtenção dos sistemas 

Há a necessidade de um novo sistema de gerenciamento unificado de 

ameaças (UTM) e equipamentos de Wifi para a instituição, pois conforme análise 

realizada, o sistema atual não está suportando as conexões atuais, já que, além 

dos acessos dos usuários da sede, a instituição está hoje com conexão direta 

com os demais centros localizados no interior do estado. 

Está em planejamento um novo sistema de chamados para o setor de 

tecnologia, pois o atual é obsoleto e possui funções limitadas que hoje temos 

necessidades dessas funções, esse novo sistema é de plataforma OpenSource, 

com isso não irá gerar nenhum custo para a instituição. 
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vi- Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do 
relatório de gestão, incluindo a descrição de seus objetos, demonstração dos 
custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência. 

 

Tabela 37 Relação de contratos TI 2017 

Nº Contrato Objeto Vigência 

Fornecedores Valores 
Desemb
olsados 
2017 

CNPJ Nome 

S/N 

Manutenção e 
Atualização do 
Software 
TOTVS 

31/12/2015 53.113.791/001
2-85 TOTVS S.A 

R$ 
84.659,4
4 

S/N 

Parametrizaçã
o e 
treinamento do 
Software 
TOTVS 

31/12/2015 00.763.617/000
1-69 

JRP 
ASSESSORIA 
DE 
INFORMÁTICA 
LTDA 

RS 
72.589,7
2 

155/2016 
Link Internet 
Sede Senar 
AR-BA 

01/03/2016 08.772.214/000
1-98 

ITS 
TELECOMUNIC
AÇÕES LTDA – 
ME 

R$ 
40.846,8
0 

156/2016 
Hospedagem 
site Senar AR-
BA 

01/03/2016 08.042.908/000
1-70 

I.M 
TECNOLOGIA 
E SISTEMAS 
LTDA - ME 

R$ 
3.135,80 

224/2015 
Manutenção 
Sistema de 
Eventos 

09/06/2015 04.901.772/000
1-55 

SOFTWAREDA
TA SOLUÇÕES 
PARA 
INFORMÁTICA 
LTDA 

R$ 
42.697,9
2 

200/2016 
Manutenção 
Central 
Telefônica 

02/05/2016 33.927.849/000
1-64 TELEDATA 

R$ 
11.440,0
0 

344/2016 

Link Internet 
Centro de 
Treinamento 
Gandu 

12/09/2016 10.971.443/000
1-83 

CALLNET 
BAHIA 
INFORMÁTICA 

R$ 
22.272,0
0 

241/2016 Outsourcing 
Impressão 28/06/2016 07.432.517/000

1-07 

SIMPRESS 
COMÉRCIO, 
LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS S/A 

R$ 
126.310,
66 

213/2015 Licença 
Antivírus 01/06/2015 40.584.096/000

1-05 

CENTRO DE 
PESQUISA EM 
INFORMÁTICA 
LTDA 

R$ 
39.539,0
7 
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Fonte: GEAF/ NTI SENAR-AR/BA 

 

Análise crítica 

A equipe não encontrou nenhuma barreira ou dificuldade para a realização 

das tarefas. 

 

Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

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

(PDTI) 

 

A regional Bahia iniciou a elaboração de seu PDTI, com a criação do Comitê 

Gestor e realização de reuniões para apresentação do escopo do projeto e 

levantamento das necessidades dos setores. 

 

 

 

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade  

 

O Senar vem, a cada ano, aprimorando suas ações voltadas para a atenção à 

Nº Contrato Objeto Vigência Fornecedores 
Valores 

Desembolsados 
2017 

234/2017 

Link de Internet 
do Centro de 

Treinamento em 
Senhor do 

Bonfim 

09/03/2017 02.508.631/0001-41 

INFORNET 
PROVEDOR DE 

INTERNET E 
COMÉRCIO 

EURELLI 

577/2017 

Link de Internet 
do Centro de 

Excelência em 
Fruticultura em 

Juazeiro 

18/09/2017 08.850.047/0001-56 
SIDINARA 

DAMBROS DA SILVA 
E CIA LTDA 

165/2016 Licenças 
Microsoft 21/03/2016 63.270.797/0001-67 PRODUS 
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sustentabilidade, utilizando critérios de sustentabilidade ambiental nos editais 

das licitações, com objetivo de adquirir produtos e serviços que não venham 

agredir ou ferir as normas de sustentabilidade ambiental. Dessa forma, conforme 

pode ser observado nos editais disponíveis no seu site 

http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes/, foram adotadas as seguintes 

exigências:  

Descarte dos resíduos gerados nas obras de engenharia seja realizado 

em locais apropriados com responsabilidade socioambiental; 

Aquisição de material de limpeza com preferência a material 

biodegradável, a exemplo os detergentes lava-louças, ausência de CFC-

clorofluorcarbono, a exemplo dos desodorizantes de ambientes; 

Aquisição de material de expediente constituídos, no todo ou em parte, 

por material reciclado, atóxico, biodegradável e/ preferencialmente, 

acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume 

possível; 

Além da atenção às compras e aquisições de produtos e serviços, O 

Senar dispões de um Programa de Ações Sustentáveis – PAS, implantado em 

2015, que tem como objetivo desenvolver ações de responsabilidade 

socioambiental com os colaboradores do Senar Bahia por meio de práticas 

ambientais e sociais e campanhas educativas. Dentre os objetivos principais do 

Programas, pode-se destacar:  

Promover conscientização de todos os colaboradores em relação aos 

impactos causados por nossas ações ao meio ambiente, fazendo que todos os 

envolvidos possam pensar e agir de forma sustentável e harmônica;  

Contribuir com a formação pessoal e profissional dos colaboradores para 

uma mudança de cultura em prol da sustentabilidade;  

Estimular à cooperação, conscientização e integração dos colaboradores 
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para a prática de atividades que visem à sustentabilidade e proteção do meio 

ambiente.  

Facilitar o entendimento da importância da redução de consumo, 

reutilização, reciclagem e disposição responsável de resíduos, recuperação de 

passivos ambientais, preparando a todos frente aos desafios futuros, resultando 

assim na melhoria do desempenho ambiental na organização.  

Metas: 

  Promover conhecimento ambiental a fim de alcançar 100% dos 

colaboradores, informando sobre os impactos causados pelas suas atividades;  

Envolver todos os colaboradores nas atividades relacionadas à educação 

ambiental realizada na organização 

Incentivar o consumo consciente de energia, água e materiais de 

expediente (papel, copos descartáveis, etc.). 

Em 2017 foram implementadas ações educativas através de envio de e-

mails aos colaboradores, abordando temas sobre impressão consciente, 

utilização consciente da água, etc. 
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8 Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle 

8.1 Tratamento de deliberações do TCU 

Não foram formuladas deliberações pelo Tribunal de Contas da União destinado 

a este SENAR Administração Regional da Bahia durante o exercício de 2017. 

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Não foram formuladas recomendações pelos órgãos de controle interno 

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

Regional da Bahia durante o exercício de 2017. 

8.3 Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

A regional Bahia não possui um setor de auditoria interna. 

 

 

 

 


