Resolução Senac n° 876/2008

Considerando o deliberado em plenário,
RESOLVE:

Institui o Programa Senac de Gratuidade –
PSG.

O Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, no exercício de suas atribuições regulamentares e regimentais, reunido ordinariamente aos 14 de novembro de 2008, em Brasília,
Considerando que o Regulamento do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial – Senac, aprovado pelo
Decreto 61.843, de 5 de dezembro de 1967, teve alguns
dispositivos alterados e acrescentados pelo Decreto
6.633, de 5 de novembro de 2008,

136

Considerando que o Parágrafo único do art. 3° do Regulamento do Senac prevê o comprometimento de dois
terços da Receita de Contribuição Compulsória Líquida
da Entidade com cursos gratuitos de Formação Inicial
e Continuada e de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio,
Considerando o disposto nas alíneas “i”, “j”, “l” e “m” do
art. 3° do Regulamento do Senac,
Considerando que, conforme o disposto na alínea “i” do
art. 26 do Regulamento do Senac, caberá aos Departamentos Regionais – DRs executar a oferta de gratuidade prevista na alínea “m” do art. 3°,
Considerando que, conforme o disposto na alínea “a”)
do art. 14 do Regulamento do Senac, cabe ao Conselho Nacional estabelecer os critérios para a implementação da oferta de gratuidade, com etapas de planejamento, execução e controle que garantam a qualidade
da educação profissional oferecida pelo Senac,

Art. 1° – Instituir o Programa Senac de Gratuidade –
PSG, garantindo a oferta de vagas gratuitas a cidadãos
de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou
egressos da educação básica, e a trabalhadores, empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles
que satisfizerem as duas condições: aluno e trabalhador, observado o disposto nas alíneas “i”, ”j”, ”l” e “m” do
art. 3° do Regulamento do Senac.
§ 1 ° – As vagas gratuitas serão oferecidas nas
seguintes modalidades: Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
§ 2° – Os cursos nas modalidades de Formação
Inicial e Continuada e de Educação Técnica de
Nível Médio serão organizados por eixos tecnológicos, compondo itinerários formativos.
§ 3° – Os cursos de Formação Inicial e Continuada terão carga horária mínima de 160 horas.
§ 4º – Os cursos de Aperfeiçoamento poderão
ter duração inferior a 160 horas. Neste caso, o
requisito para ingresso será a comprovação da
Formação Inicial ou avaliação e reconhecimento
de competências para aproveitamento em prosseguimento de estudos.
§ 5° – A oferta de cursos no PSG terá como referência o Catálogo Nacional de Cursos do Senac.

Art. 2° – Caberá à Administração Nacional – AN e às
Administrações Regionais – ARs atender ao disposto

no Parágrafo único do art. 3° do Regulamento do Senac, comprometendo 66,67% de suas receitas de
contribuições compulsórias líquidas, obedecendo a seguinte tabela de gradualidade:
Exercício

% Mínimo

AN ao custeio da oferta de vagas gratuitas, nos
termos do parágrafo único do art. 3° do Regulamento do Senac, devendo ser aplicadas pelas
ARs destinatárias, de acordo com a seguinte tabela de gradualidade:

2009

20%

Exercício

2010

25%

2009

30%

2011

35%

2010

37%

2012

45%

2011

53%

2013

55%

2012

67%

66,67%

2013

83%

2014

100%

2014

§ 1° – Entende-se como receita de contribuição
compulsória líquida da AN: 20% da arrecadação compulsória bruta, deduzida a contribuição
à CNC (art. 32, § 1° do Regulamento do Senac)
e a comissão devida ao órgão arrecadador (art.
31, § 1° do Regulamento do Senac).
§ 2° – Entende-se como receita de contribuição
compulsória líquida das ARs: 80% da arrecadação compulsória bruta, deduzida a contribuição
às Federações (art. 33 do Regulamento do Senac) e a comissão devida ao órgão arrecadador
(art. 31, caput do Regulamento do Senac).
§ 3º – No montante anual da receita de contribuição compulsória líquida do Senac, aplicado
pela AN e pelas ARs no PSG, a que se refere o
Parágrafo único do art. 32 do Regulamento do
Senac, serão computados os recursos necessários ao custeio direto e indireto, à gestão e aos
investimentos.
§ 4° – As subvenções previstas nas alíneas “a”
e “b” do art. 32 do Regulamento do Senac integram o montante de recursos destinados pela

% Mínimo

Art. 3° – As ARs deverão apresentar à AN o Plano de
Aplicação Anual do PSG com as ações a serem executadas com os recursos disponibilizados, nos prazos
abaixo:
a) até 31 de agosto, para a reformulação do
plano em curso;
b) até 31 de outubro, para o plano do exercício
seguinte.

Art. 4° – O Departamento Nacional avaliará o Plano
de Aplicação e orientará as ARs, visando assegurar
o cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta Resolução e a adequação às prioridades estratégicas
institucionais.

Art. 5° – A execução das ações de gratuidade será
relatada ao DN, quadrimestralmente, pelo envio dos
dados da produção, que deverão ser encaminhados
até o último dia da primeira quinzena do mês seguinte
ao encerramento do quadrimestre.

137

Art. 6° – A inadimplência na entrega do Plano de Aplicação Anual do PSG ou dos relatórios do PSG, na forma
prevista, respectivamente, nos arts. 3° e 5° desta Resolução, acarretará a suspensão da remessa dos recursos até que a AR regularize a pendência.

Art. 7° – Os mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de regras de desempenho das ações de gratuidade, bem como os instrumentos necessários à sua
implementação estão fixados no documento Diretrizes
do PSG.29

Art. 8° – Excepcionalmente, fica prorrogado para o dia
20.02.2009, o prazo previsto no art. 3°, alínea “b”, para
apresentação, pelas ARs, do Plano de Aplicação Anual
do PSG de 2009.

138
Art. 9° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua
assinatura.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2008.
Antonio Oliveira Santos
Presidente

29 - Diretrizes e demais instrumentos legais que regem esse Programa disponíveis em http://www.dn.senac.br/educacao-profissional/organizacao-da-oferta/diretrizes-educacionais. Acesso em abr.
2003.

