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INFORMAÇÕES BÁSICAS
NOME DO PROJETO:
Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro
INSTITUIÇÃO PROPONENTE:
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

04.391.078/0001-35
TELEFONES:
(92) 3631-4571
Rua Rio Jamary, 77, Vieiralves, Nossa Senhora das Graças
Manaus
ESTADO:
Amazonas

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:
Recursos Próprios e Emendas Parlamentares
OBJETO:
Ofertar 1.035 vagas para Qualificação Profissional e Empreendedora.

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO:
Cidade de Manaus
LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO:
● Qualificação técnica;
● Apoio ao empreendedorismo;
X

● Trabalho, emprego e renda;

INSTRUMENTO DE PARCERIA:
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204,
AMPARO LEGAL:
de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, no Decreto Federal nº
8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamentou a Lei 13.019/2014, e na Lei
Delegada Municipal nº 01/2013, de 31 de julho de 2013, que criou a SEMTRAD.
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1. Apresentação

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMTRAD – Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego
e Desenvolvimento, propõe o Projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro, tendo como foco a
qualificação profissional e empreendedora de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, emprego e
renda.
Sendo assim, o projeto tem como base oportunizar que cidadãos possam se qualificar para atuar nas
profissões tradicionais e se preparar para as profissões do futuro.
2. Justificativa
Ainda não há consenso sobre o número de empregos que serão destruídos por causa da tecnologia.
Enquanto alguns estudos dimensionam em 7 milhões as substituições de seres humanos por máquinas nos
próximos cinco anos, outros apontam que cerca de 30% das vagas serão tomadas por robôs. Uma pesquisa
do DaVinci Institute, consultoria americana dedicada a pesquisas sobre o futuro, vai mais longe, projetando o
desaparecimento de 2 bilhões de postos até 2030. Segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey, para cada
posto de trabalho eliminado, 2,4 novos serão criados, principalmente em startups. A grande questão é que a
maior parte das pessoas que verão seu emprego desaparecer ainda não tem as competências necessárias
para os trabalhos que surgirão.
Sabe-se que para que haja emprego, o poder público deve atuar nas duas vertentes: empresabilidade e
empregabilidade, pois havendo incentivo ao empreendedorismo, automaticamente este se estende a geração
de postos de trabalho, crescimento econômico e social.
Logo, partindo dessas informações, a SEMTRAD pretende apoiar o desenvolvimento de novas
habilidades para que as pessoas possam continuar tendo emprego e renda, seja por meio de profissões
tradicionais ou futurísticas. Com máquinas fazendo atividades braçais, devem manter seu trabalho aqueles
que atuam com resolução de problemas, criatividade, imaginação, interação interpessoal e pensamento crítico.
Diante do exposto, é nítida a necessidade de investimentos em qualificação profissional e
empreendedora, para que as pessoas com dificuldades de recolocação ou até mesmo inserção no mercado
tenham a oportunidade de se qualificar e tornar-se um empreendedor ou trabalhador com competências e
habilidades técnicas necessárias para executar um bom serviço, oferecer um bom produto e afins.

3. Público Alvo
O público alvo do projeto compreende:


Trabalhadores cadastrados no SINE MANAUS;



Jovens em busca do primeiro emprego;



Mulheres em busca de empoderamento;



Trabalhadores, Agricultores e Produtores rurais;
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Jovens e crianças em faixa etária de 06 à 12 anos.

4. Objetivos:
4.1.
Objetivo geral
 Ofertar qualificação profissional e empreendedora
4.1.1. Objetivos específicos
 Preparar os jovens para o primeiro emprego;
 Despertar a cultura empreendedora;
 Preparar jovens e crianças para as profissões do futuro;
 Qualificar trabalhadores da zona rural;
 Oportunizar inserção ou recolocação no mercado de trabalho tradicional.
5. Áreas de abrangência do projeto e Perspectiva
A área de abrangência do projeto refere-se a zona rural e urbana do município de Manaus.
6. Período de Execução
O projeto será executado em até 12 (doze) meses.
7. Metas
Todas as metas serão de responsabilidade da SEMTRAD, onde esta irá supervisionar o cumprimento
destas durante a execução do projeto, vale ressaltar que cada meta irá compor um lote especifico divido por
tema e área de atuação. O projeto observará as seguintes metas:
Meta

1

Descrição

Realizar 4 capacitações - eixo informática
SENAI

●Oferecer cursos de informática básica,
manutenção de tabletes e montagem e
manutenção de computadores.

Realizar 6 capacitações e 4 intercâmbios –
eixo rural – SENAR

Oferecer cursos de artesanato,
cooperativismo,
alimentação,
fruticultura e informática e
promover
atividade
de
Intercâmbio de trabalhadores
rurais para conhecer diferentes
modelos agrícolas e descobrir
novas formas de lucrar com a
terra.

Realizar
imersão
empreendedora
compreendendo 9 capacitações: eixo

●Oferecer cursos de startup, marketing
digital, estruturação de negócios na nova
economia, liderança, finanças, design de
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6

5

Empreendedorismo e Inovação JUNIOR
ACHIVIEMENT

modelo de negócios, design thinking,
branding e planejamento estratégico.

8

Realizar 2 capacitações – eixo Economia
Criativa – Moda SENAI

●Oferecer cursos de design de moda e
customização de vestuário.

10

Realizar 6 capacitações – eixo Gastronomia
SENAI

●Oferecer cursos de culinária regional,
confeitaria, preparação de café regional,
sucos frozen.

11

Realizar 6 capacitações – eixo Oficinas de
Gastronomia SENAI

●Oferecer oficinas de drinks, brigadeiro
gourmet, bolo no pote e preparação de
pizzas.

Realizar 7 capacitações – Eixo Indústria
Básica SENAI

●Oferecer cursos de almoxarifado, logística
e estoque, operador de empilhadeira,
inspetor da qualidade, leitura de
componentes, eletricista e comandos
elétricos.

Realizar 6 capacitações – Eixo Indústria
Técnica SENAI

●Oferecer cursos de eletrônica básica,
mecânica de manutenção, mecânica de
refrigeração, instalação e manutenção
hidráulica, técnicas de pintura e reparos e
técnica de reparos em revestimentos
cerâmicos.

12

13

8. Resultados Esperados
Os resultados esperados do projeto consistem em :
●
●
●
●
●
●
●

Surgimento de novos negócios;
Aumento da arrecadação tributária;
Aumento da renda per capita e melhoria da qualidade de vida;
Aumento de postos de trabalho;
Ofertar mão-de-obra qualificada;
Crescimento do índice de reaproveitamento de vagas de emprego a partir da qualificação profissional;
Diminuição do índice de mortalidade das empresas nos primeiros anos de atuação.

9. Metodologia
Para a execução do projeto a SEMTRAD deverá promover Edital de Chamamento Público para habilitar e
selecionar entidades privadas sem fins lucrativos, com intuito de firmar Termo de Colaboração para transferência
de recursos, a partir da formalização da indicação para execução do projeto.
A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto dar-se-á através dos seguintes lotes, abaixo
relacionados e planejados a serem executados durante um período de até 06 (seis) meses:
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EIXO INDUSTRIA BÁSICA

Eixo

Curso

Público-Alvo

Almoxarife

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Logística e
Estoque

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Indústria
Básica

Objetivo do curso
Preparar profissionais
para programar e
controlar o recebimento
de materiais, mediante
documentação fiscal do
inventário físico,
armazenar materiais,
mantendo atualizados os
registros de localização no
almoxarifado, agendando,
recebendo, coletando e
endereçando materiais,
gerando os inventários
periódicos, seguindo
normas técnicas, de
segurança e meio
ambiente.
Preparar os participantes
para a utilização das
técnicas de gestão de
estoque; Viabilizar uma
gestão de estoque eficaz;
Habilitar os participantes
na utilização de técnicas
de previsão de demanda;
Melhorar a assertividade
das previsões de demanda
(forecasting); Entender
como a redução de
estoques aumenta a
rentabilidade dos
negócios; Viabilizar a
correção antecipada de
variações do consumo em
função do aumento de
utilização; Entender e
melhorar a relação entre
Vendas, Gestão de
Materiais e Produção;
Estruturar as áreas de
padronização de materiais
por intermédio de
procedimento
matemático; Permitir
avaliação do desempenho
e da performance das
áreas de gestão de
materiais.

Quantidade Carga
de Turmas Horária

Vagas
por
turma

1

60

20

1

40

20

1

40

20

7

Operador de
empilhadeira

*Pré-requisito:
Ter carteira
categoria B,C,D
ou E

Inspetor da
qualidade

Leitura de
componentes

Eletricista
Instalador
Residencial

Comandos
elétricos

●

O objetivo deste curso é
treinar profissionais na
utilização de
empilhadeiras, de forma
correta e segura, dotandoos de conhecimentos
Trabalhadores
teóricos e práticos,
cadastrados no
objetivando obter a
SINE
habilidade na operação e
manutenção de cargas,
tudo de acordo com a
Norma Regulamentadora
(NR 11).

Trabalhadores Formar profissionais para
atuar na indústria como
cadastrados
Inspetores
de Qualidade,
no SINE

com conhecimentos
teóricos e práticos em
Gestão e Controle de
Qualidade. O curso tem
por objetivo o
desenvolvimento de
competências relativas ao
manuseio de instrumentos
e equipamentos de
medição de acordo com
normas técnicas.
Trabalhadores Proporcionar aos alunos
conhecimentos sobre a
cadastrados
função,
aplicabilidade e
no SINE
características elétricas
dos principais
componentes eletrônicos
Tem por objetivo o
Trabalhadores
desenvolvimento de
cadastrados
competências relativas à
no SINE
execução e manutenção
de rede elétrica de baixa
tensão em edificações.
Tem por objetivo o
Trabalhadores
desenvolvimento
de
cadastrados
competências
relativas
à
no SINE
montagem e manutenção
de comandos elétricos de
máquinas e
equipamentos, de acordo
com normas técnicas,
ambientais, de qualidade
e de segurança e saúde no
trabalho.

1

264

20

1

60

20

2

160

20

1

100

20

EIXO INDUSTRIA TÉCNICA
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Eixo

Curso

Público-Alvo

Objetivo do curso

Quantidade Carga
de Turmas Horária

Vagas
por
turma

Eletrônica
Trabalhadores Preparar o aluno para o
entendimento prático no
Básica Aplicada cadastrados
sistema Injeção Eletrônica
a Automóveis no SINE

e todos os componentes
eletroeletrônicos que
compõem o sistema de
combustão de um veículo
automotivo moderno.
Possibilitando ao aluno a
assimilação imediata dos
conceitos básicos
preparando-o
tecnicamente para um
mercado de assistência
técnica nos automóveis.
No curso será feito leitura
de esquemas elétricos,
testes de sensores e
atuadores do carro, bem
como teste dos
componentes eletrônicos
e uso dos instrumentos
de bancada, Multímetro
automotivo, fonte de
bancada e Osciloscópio.
O egresso deste curso
Trabalhadores
Indústria Mecânica de
estará preparado para
manutenção
de
cadastrados
Técnica
executar os processos de
máquinas
no SINE
mecânica de manutenção
industriais
de máquinas industriais,
respeitando
procedimentos e normas
técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança, e de
meio ambiente.
Realizar instalação e
Mecânico de
Trabalhadores
manutenção em
Refrigeração e cadastrados
equipamentos
de
Climatização
no SINE
refrigeração
e
Residencial
climatização residencial,
respeitando legislações,
normas técnicas,
ambientais, de qualidade,
de saúde e de segurança.
O educando terá suas
Instalação e
Trabalhadores
competências e
manutenção
cadastrados
habilidades
desenvolvidas
hidraúlica
no SINE
e estará preparado para
executar a inatalação e
manutenção das
instalações hidrosanitárias em edificações.
O domínio das técnicas é

1

40

15

1

264

20

1

160

20

2

8

20

9

requisito essencial para
os profissionais da
Construção Civil. O curso
é formatado em
conformidade com as
boas práticas ambientais.

Técnicas de
pintura e
reparos

Técnicas de
Reparos em
Revestimentos
Cerâmicos

●

Técnicas de Pintura e
Trabalhadores
Reparos forma
cadastrados
profissionais
para um dos
no SINE

Trabalhadores
cadastrados
no SINE

setores de serviços com
maior índice de expansão
no mercado. Os
profissionais treinados
estarão prontos para
desenvolver excelentes
serviços de pintura, com
técnicas de textura muito
requisitadas, seguindo as
principais tendências do
ramo arquitetônico e de
design de interiores.
Planejar e preparar o
local de trabalho
estabelecendo pontos de
referência executando e
aplicando os
revestimentos cerâmicos
em paredes, pavimentos,
muros e outras partes de
edificações, com
segurança, qualidade e
economia, seguindo as
especificações, as normas
e os prazos estabelecidos
em projeto.

2

8

20

2

8

25

EIXO INFORMÁTICA

Eixo

Informática

Curso

Informática
Básica

Público-Alvo

Objetivo do curso

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Proporcionar aos
participantes
conhecimentos básicos
para o uso de
computadores em
ambiente de Sistema
Operacional, Editor de
Texto, Planilha
Eletrônica,
apresentação e
utilização dos serviços
oferecidos pela
internet.

Quantidade Carga
de Turmas Horária

1

60

Vagas
por
turma

20

10

O objetivo do Curso de
Manutenção e
Conserto de Tablets é
preparar profissionais e
Jovens em busca
Manutenção
capacitá-los para
do primeiro
Básica de
realizar reparos e
Informática
emprego
Tablet e
manutenções de
cadastrados no
Smartphone
Hardware e Software
SINE
nos principais tablets
do mercado, em
formato dinâmico e
prático no aprendizado.
Capacitar o aluno para
montar e fazer
Jovens em busca
manutenção de
Montagem e
do primeiro
computadores, além de
Informática Manutenção de
emprego
conhecer seu
Computadores cadastrados no
funcionamento e o
SINE
manuseio adequado do
equipamento.
Capacitar o aluno para
Mulheres
montar e fazer
cadastradas no
manutenção de
Montagem e
SINE em busca computadores, além de
Informática Manutenção de
do
conhecer seu
Computadores
empoderamento
funcionamento e o
feminino
manuseio adequado do
equipamento.

●

1

40

20

1

110

10

1

110
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EIXO RURAL SENAR
Eixo

Curso

Público-Alvo

Objetivo do Curso

Quantidade Carga
de Turmas Horária

Vagas
por
turma

Qualificar profissionais
na área do artesanato
Artesanato com Trabalhadores, capazes de atender
matérias primas Agricultores,
ao terceiro setor, às
de origem
Produtores
associações e às
animal, vegetal e residentes na cooperativas da região
mineral.
área rural
ou de constituir e
gerenciar seu próprio
negócio.

1

20

15

Trabalhadores,
Sistematizar uma
Agricultores,
estrutura
Cooperativismo Cooperativismo
Produtores
administrativa
residentes na cooperativista com os
área rural
conceitos pertinentes

1

20

15

Artesanato

11

Executar os processos
de beneficiamento de
frutas e hortaliças
respeitando as
Derivados de Trabalhadores, legislações sanitárias,
Frutas:Produção Agricultores, legislações
Alimentação
de Doces,
Produtores específicas e
Compotas e
residentes na procedimentos
Geléias
área rural
técnicos de
qualidade,segurança,
higiene, saúde e
preservação
ambiental.
Trabalhadores,
Orientar o processo
Agricultores,
Fruticultura
básico de produção de
Fruticultura
Produtores
Básica
frutíferas de clima
residentes na
temperado.
área rural
O programa Inclusão
Digital Rural abre
oportunidades de
Trabalhadores, crescimento a homens
Agricultores, e mulheres do campo,
Inclusão Digital
Informática
Produtores
com capacitações
Rural
residentes na sobre o uso adequado
área rural
e eficiente das novas
tecnologias, do
computador e da
internet.
Conhecer os
conceitos de
administração e
gestão rural, gestão
da propriedade e
planejamento
Trabalhadores,
estratégico, gerencial
Administração
Agricultores,
e operacional.
Gestão
do Negócio
Produtores
Analisar o ambiente
Rural
residentes na
interno e externo,
área rural
custos de produção,
comercialização e a
importância do
agronegócio brasileiro
no processo
administrativo rural.
Atividades de
Intercâmbio de
Proporcionar
trabalhadores
Agricultores, momentos de
Intercâmbio de rurais para
Produtores interação entre
Propriedade
conhecer
residentes na Agricultores
Rural
diferentes
área rural
Familiares e
modelos
Produtores Rurais.
agrícolas e
descobrir novas

1

40

15

1

40

15

1

20

15

1

20

15

4

8

25
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formas de lucrar
com a terra.

●
●

EIXO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO JUNIOR ACHIVIEMENT

Eixo

Curso

Startup:
Ferramentas
iniciais para
começar seu
negócio

Público-Alvo

Potenciais
empreendedores
cadastrados no
SINE e
empreendedores
atendidos pelo
FUMIPEQ

Objetivo de
Curso
Auxiliar o
empreendedor a
validar uma
ideia de
negócio, testar
a solução do
produto ou
serviço e
estruturar um
modelo de
negócio.
Conhecer e
aplique o
marketing digital
aos seus
negócios para
alavancar os
resultados da
sua empresa.
Auxiliar o
empreendedor a
estruturar um
negócio
pensando na
nova economia
e necessidades
de mercado

Quantidade Carga
de Turmas Horária

Vagas
por
turma

1

40

20

1

40

20

1

30

20

Potenciais
empreendedores
Liderança: Como
Estimular
cadastrados no
desenvolver
liderança no
SINE e
times de alta
meio
empreendedores
perfomance
empreendedor.
atendidos pelo
FUMIPEQ

1

40

20

Potenciais
Finanças para
empreendedores
empreendedores
cadastrados no

1

40

20

Potenciais
empreendedores
Marketing Digital cadastrados no
para o
SINE e
Empreendedor empreendedores
atendidos pelo
FUMIPEQ
Empreendedorismo
e Inovação
Potenciais
empreendedores
Estruturação de cadastrados no
Negócios da
SINE e
Nova Economia empreendedores
atendidos pelo
FUMIPEQ

Contribuir para
o sucesso do
empreendedor
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SINE e
na área
empreendedores
financeira.
atendidos pelo
FUMIPEQ
Potenciais
empreendedores
Estimular a
Design de
cadastrados no
cultura
Modelo de
SINE e
empreendedora
Negócios
empreendedores
inovadora
atendidos pelo
FUMIPEQ
Potenciais
empreendedores
Estimular a
cadastrados no
Design Thinking
cultura
SINE e
de Serviços
empreendedora
empreendedores
inovadora
atendidos pelo
FUMIPEQ
Potenciais
empreendedores Comunicação
cadastrados no interna, design
Branding
SINE e
de marcas,
empreendedores
design de
atendidos pelo
ambientes
FUMIPEQ
Contribuir para
o sucesso do
Potenciais
empreendedor
empreendedores
através da
Planejamento
cadastrados no
formação de
Estratégico para
SINE e
planejamentos
Empreendedores empreendedores
estratégicos e
atendidos pelo
na coleta de
FUMIPEQ
resultados do
planejado.

●

1

8

20

1

12

20

1

8

20

1

40

20

EIXO ECONOMIA CRIATIVA – MODA

Eixo

Economia
Criativa Moda

Curso

Design de
Moda

Público-Alvo

Objetivo de Curso

Planejamento e
desenvolvimento de
Trabalhadores
coleção, assessoria e
cadastrados no
produção de moda, gestão
SINE
de negócios de moda,
consultoria de moda e estilo

Quantidade Carga
de Turmas Horária

1

40

Vagas
por
turma

20

14

Capacita o aluno para
customizar peças de
vestuário, utilizando
técnicas de bordado,
Customização Trabalhadores
termocolantes, pintura,
de peças de cadastrados no
tingimento e descoloração,
vestuário
SINE
com originalidade e
diferenciação, em sintonia
com as tendências da
moda.
●

1

40

20

EIXO GASTRONOMIA
Eixo

Quantidade Carga
de Turmas Horária

Vagas
por
turma

Curso

Público-Alvo

Objetivo de Curso

Culinária
Regional

Mulheres
egressas do
sistema
carcerário

Proporcionar momentos
de aprendizagem sobre a
culinaria regional.

1

30

20

Confeitaria

Mulheres
cadastradas no
SINE em busca
do
empoderamento
feminino

Este curso tem o objetivo
de formar profissionais
para atuarem nas
diferentes etapas da
confeitaria e aprimorar as
técnicas visando ao
melhor aproveitamento
dos recursos das
empresas, assim como
manter o padrão e a
qualidade dos
estabelecimentos.

1

30

20

Preparação
Gastronomia de Café
Regional

Mulheres
cadastradas no
SINE em busca
do
empoderamento
feminino

Ensinar a aluna a
preparar o café regional
com insumos da região
Amazõnica.

1

20

20

1

30

20

1

20

20

Confeitaria

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Preparação
de Café
Regional

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Este curso tem o objetivo
de formar profissionais
para atuarem nas
diferentes etapas da
confeitaria e aprimorar as
técnicas visando ao
melhor aproveitamento
dos recursos das
empresas, assim como
manter o padrão e a
qualidade dos
estabelecimentos.
Ensinar o aluno a
preparar o café regional
com insumos da região
Amazõnica.

15

Preparação
de Sucos
Frozen
●

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Capacitar o aluno para
preparar sucos frozen
com frutas regionais.

1

6

20

EIXO OFICINAS DE GASTRONOMIA
Eixo

Curso

Público-Alvo

Trabalhadores
Preparação
cadastrados no
de drinks
SINE

Brigadeiro
Gourmet

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Bolo no
pote

Trabalhadores
cadastrados no
SINE

Gastronomia
- oficinas

Trabalhadores
Preparação
cadastrados no
de pizzas
SINE

Objetivo de Curso
Oportunizar atividade
empreendedora, por meio
de treinamento prático
visando geração de novos
negócios no segmento de
festas.
Oportunizar atividade
empreendedora, por meio
de treinamento prático
visando geração de renda
com a preparação de
brigadeiros para festas.
Oportunizar atividade
empreendedora, por meio
de treinamento prático
visando geração de novos
negócios no segmento de
bolos.
Oportunizar atividade
empreendedora, por meio
de treinamento prático
visando geração de novos
negócios no segmento de
pizzaria.

Quantidade Carga
de Turmas Horária

Vagas
por
turma

1

3

20

1

3

20

1

3

20

1

3

20

10. Equipe do Projeto– SEMTRAD
Membro

Cargo

Responsabilidade

Ananda Carvalho

Secretária Municipal de Trabalho,
Emprego e Desenvolvimento

Acompanhar os resultados das fases do
projeto

Raphaela Antony

Secretária Executiva do Fundo
Municipal de fomento a micro e
pequena empresa

Acompanhar os resultados tangíveis ao
desenvolvimento das empresas por meio
de incentivo a linhas de créditos

Larisse Drumond

Assessora Técnica Planejamento e
Empreendedorismo

Acompanhar os resultados das fases do
projeto

Fábio Castro

Diretor de Qualificação

Acompanhar as etapas de execução do
projeto, nas áreas de qualificação.

16

Rony Silva

Agente de Desenvolvimento

Acompanhar
as
etapas
formalização
de
empreendimentos.

Wilza Silva

Assessora de Comunicação

Assessorar as atividades de emissão de
relatórios, release e apresentações.

Paulo Tyrone

Assessor Jurídico

Elaborar
e
acompanhar
os
procedimentos de contratação da
instituição executora e sua prestação de
contas

Thomás Nogueira

Chefe da divisão de planejamento

Acompanhar a execução das etapas do
projeto.

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders)
Objetivo
Interessad Mídia/eve Periodicida
Seq conteúdo de
o
nto
de
mensagem
Informar o
quadro
atualizado das
Relatório
01
Prefeito
Mensal
ações da
Gerencial
Secretaria
Municipal

para
novos

Responsáv
el

Anexos

Secretária

Gráficos

SEMTRAD

Leis e planos de
trabalho

02

Orientar e
preparar os
profissionais e
empreendedor
es

03

Evolução das
atividades de
acordo com
cronograma

Equipe de
Gerenciam
ento

04

Informar aos
participantes
da evolução e
desempenhos
no projeto

Profissiona
is e
empreend
edores
envolvidos
no projeto

Visitas

Mensal

Relatórios de
Visita

05

Informar a
Imprensa do
status do
Projeto

Imprensa

Release

Mensal

Fotos

06

Informar a
Sociedade da
efetiva
aplicação do
Resultado

Sociedade

Entidade
privada

Reuniões

Mensal

Reuniões

Semanais

Arquivo
eletrônico
Gerente de
Projetos

Assessoria
de Imprensa
Divulgação
(Jornal/TV/
Rádio)

Diária

Fotos, Mídias,
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12. Premissas & Restrições
São premissas e base legal do projeto:

Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de
2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, no Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamentou a Lei 13.019/2014, e
na Lei Delegada Municipal nº 01/2013, de 31 de julho de 2013, que criou a SEMTRAD.
Restrições identificadas:
1. Descontinuidade do Projeto;
2. Desistência da instituição que está sendo identificada como parceira na execução do Projeto.
13. Dos Recursos Financeiros
Para execução do presente projeto estima-se o investimento de R$ 362.595,05 (trezentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), em prol da geração de oportunidades aos trabalhadores,
empreendedores e potenciais empreendedores atendidos pela SEMTRAD.
14. Itens Financiáveis e Não Financiáveis
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: aquisição de materiais de consumo, serviços de
terceiros - pessoa física e/ou jurídica.
Consideram-se itens não financiáveis as aquisições ou transações bancárias cuja finalidade é
incompatível/diversa do objetivo estabelecido no projeto, bem como não serão aceitas despesas em desacordo
com a Lei Orçamentária vigente.
15. Cronograma de Execução do Projeto

PERÍODO DE 2018

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Lançamento do programa.
Inscrição e realização de cursos.
Atuação dos agentes de Desenvolvimento.
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Oferta das capacitações
Revisão do plano de metas e apresentação dos
indicadores do projeto.

16. Da Prestação de Contas
As prestações de contas das Transferências de recursos, repassadas às entidades da Administração Pública,
ou às entidades privadas sem fins lucrativos, deverão ser apresentadas ao órgão repassador dos recursos nos
prazos legais, acompanhadas dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros exigidos em ato normativo
municipal:
a)

ofício de encaminhamento da Prestação de Contas ao órgão repassador dos recursos:

b)

relatório de execução da transferência dos recursos, com a descrição do número do Ato de

Transferência, data, partes, valor global, destacando-se a contrapartida, e aplicações, número da conta
bancária, data da liberação dos recursos, total das despesas, saldo remanescente, se houver, relação dos
objetos adquiridos ou identificação dos serviços realizados, devidamente assinado pelo responsável;
c) relação dos processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades ou das cotações de preços das empresas
consultadas, identificando os números das licitações ou das cotações, objetos, vencedores e valores;
d) relação dos pagamentos efetuados, mencionando-se o beneficiário, objeto, número do documento que
autorizou o pagamento (cheque, ordem bancária. transferência eletrônica ou outra modalidade, em que
fiquem

identificados

sua

destinação);

e) lista dos beneficiários do projeto, contendo, no mínimo, o endereço, CPF e telefone, a fim de possibilitar
a análise quanto à eficácia e à efetividade do ajuste por parte do controle do órgão supervisor e do controle
externo, comprovando o alcance da meta prevista no Plano de Trabalho;
f)

cópia do termo de Transferência Voluntária, bem como dos aditivos, se houver, e respectivos

comprovantes de publicação no Diário Oficial;
g)

Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela entidade concedente dos recursos:

h) cópia autenticada do comprovante de publicação da lei, referente à declaração de utilidade pública, para
as entidades privadas, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração Pública;
i) extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao ato de Transferência Voluntária, inclusive com
a
j)
k)

aplicação
comprovante
relação

dos

da
de
bens

disponibilidade

recolhimento
adquiridos,

do

produzidos

saldo
ou

financeira,
de

caso

recursos,

confeccionados,

haja;

quando

quando

for

houver:
o

caso;

l) originais dos documentos fiscais ou equivalentes, relativos às despesas efetuadas (empenhos, faturas.
notas fiscais, recibos, etc), os quais devem ser emitidos em nome do convenente ou do executor,
devidamente identificados com referência ao título e número do ato de Transferência Voluntária.
O projeto está em conformidade com a lei vigente.
Visto:
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Ana Karolina Costa de Vasconcelos
Gerente de Projetos e Pesquisas

Fábio Junio Castro
Diretor de Qualificação

Ananda Da Silva Carvalho

Gerente de pesquisas e projetos
Diretor de Qualificação
Profissional
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento– SEMTRAD.
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