
                         

PLANO DE AÇÕES E SERVIÇOS 2020 

Conforme Lei Complementar Municipal nº 002-2019, Lei Federal nº 13.667-
2018, Resolução CODEFAT nº 825 e 830-2019 e Resolução nº 002/2019-
CMTER/FMTER-Imperatriz/MA. 
 
GRUPO TEMÁTICO  temporário 
Elaborado por:; Washington Luiz Oliveira de Souza/Wanderson Moreira da Silva 
– Relator e suplente – bancada dos trabalhadores; e Anfrizio de Morais 
Meneses/Luiz Paulo Barros Marques – Revisor e suplente – bancada patronal 
Romington Batista de Melo/Camila Gomes da Silva – Coordenador e suplente – 
bancada do Poder Público 
 
Incipientemente deve-se ressaltar que em conformidade com o artigo 1º da Resolução n. 80, de 
19 de abril de 1995, do CODEFAT – Conselho Deliberativo do FAT, os CTEs foram criados 
com a finalidade de consubstanciar a participação da sociedade organizada, na administração 
de um Sistema Público de Emprego, em nível nacional, conforme prevê a Convenção nº 88 da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT. Os CMTEs assumiram a forma de um 
colegiado, tripartite, paritário, de caráter permanente e deliberativo. Seu objetivo tem sido o de 
minimizar o problema crescente do desemprego, da precarização do trabalho e da baixa renda, 
provocados pelas políticas macroeconômicas e pelas transformações no mundo da produção e 
do trabalho. 

A posteriori para modernização do SINE, foi editada a Lei Federal 13.667/18 e as Resoluções 
825 e 830/19 CODEFAT, e em nível da municipalidade a Lei Complementar nº 002/19. 
Diplomas legais estes que dão legalidade as ações e planos dos objetivos de combate ao 
desemprego entre outros postulados. 

Neste contexto tem-se na presente elaboração deste plano de ações e Serviços, a observância 
dos seguintes critérios numerados pela Resolução nº 825/19 CODEFAT, que assevera: 

Art.6º O Plano de Ações e Serviços para cada exercício será organizado 
por meio dos seguintes blocos de serviços: 

I - gestão e manutenção da rede de atendimento, que inclui as ações de 
habilitação do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, 
orientação profissional, identificação do trabalhador e encaminhamento 
para a qualificação; 

II - qualificação social e profissional, que inclui as ações de 
qualificação à distância e presencial e a certificação profissional; e 



III - fomento à geração de emprego e renda, que inclui a oferta de 
serviços de apoio à concessão de microcrédito produtivo orientado, 
oferta de assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário 
ou associado, e promoção de feiras e seminários relacionados às 
atividades de fomento à geração de emprego e renda. 

Destarte, foi desenvolvimento o presente plano de ações e serviços na forma abaixo, atendendo 
os ditames resolutivos do CODEFAT. 

 

I - gestão e manutenção da rede de atendimento, que inclui as ações de habilitação do 
seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, orientação profissional, identificação 
do trabalhador e encaminhamento para a qualificação; 

A) SINE MUNICIPAL 

Parceria: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz. 

Orçamento de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Imperatriz. 

PRIORIDADE 1 

Aqui temos o espaço físico do SINE municipal, a qual é situada na Rua Coriolano Milhomem, 
em frente à Praça Mané Garrincha. com acesso fácil e mobilidade satisfatória, onde é servido 
por linhas de ônibus, e estando em ponto de fácil localização, pois o mesmo está dentro do 
Estádio Municipal Frei Epifânio da Abadia; perto do Fórum do Poder Judiciário e defronte ao 
SESC, órgãos conhecidos. 

 



Sua despesa anual, de material de consumo, englobando: material de expediente, alimentação 
dos trabalhadores usuários, combustível para veículo do SINE, etc. 

B) PROJETO SINE ITINERANTE –  

SEM PRIORIDADE – prejudicado por falta de verbas para investimentos. 

Simetricamente, tem-se o projeto intitulado de SEDEC/ITINERANTE, o qual leva vários 
aspectos da competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz aos 
bairros periféricos da cidade, buscando uma universalidade de competição com trabalhadores 
que detém uma menor capacidade de locomoção. E dentro deste projeto, instou a criação do 
projeto SINE/ITINERANTE, o qual se dá pela customização de veículo tipo VAN, para o 
atendimento dos serviços do SINE fora do ambiente físico atual deste. Assim, se dá o início de 
uma nova gestão no âmbito da busca do atendimento do trabalhador que está marginalizado 
pela falta de condições de deslocamento ao centro urbano com o escopo de agilizar seus 
documentos e nova inserção no mercado de trabalho. 

 

                                      

                                        

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DA SEDEC e do SINE/Municipal: 

 

A SEDEC e o SINE estão localizados na 

região do centro de Imperatriz, sendo que 

está, geograficamente, distante da 

população público alvo desses órgãos. 



No aspecto de atender esta ação, deve-se ser alocado os numerário abaixo: 

ItemQuant. Especificação do Objeto Valor unitário (R$) Valor Total (R$) 

01 01 Veículo do tipo VAN, com ar condicionado, lugares de 

transporte de funcionários e equipamentos, e toldo 

externo para atendimento e ministração de workshop 

 

Estimado 

280.000,00 

 

 

280.000,00 

 

II - qualificação social e profissional, que inclui as ações de qualificação à distância e 
presencial e a certificação profissional. 

C) CURSOS DE CAPACITAÇÃO – Projeto SEDEC. 

Parceria: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz 

PRIORIDADE 2 

O presente bloco de serviço é realizado com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Imperatriz, onde se tem o oferecimento de cursos, e o embrião do curso de 
informática a ser realizado no ano de 2020, e para tanto far-se-á necessário recursos do FMTER 
para atender a obtenção de máquinas, equipamentos, instalações de lógica, entre outros. 

Destarte, para atendimento dos cursos de qualificação presencial oferecidos  pela SEDEC, com 
o apoio das comunidades locais, como a utilização dos CRAS, espações nas Igrejas, 
Associações de Bairros, Sindicatos etc. São: 

 



 

 

           

 



 

 

Sendo que os cursos oferecidos em parceira com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
de Imperatriz, terá a seguinte gestão: 

  
Etapas Meses 

 
01/20 

 
02/20 

 
02/20 

 
03/20 
 

 
             ABRIL….a DEZEMBRO 
 

 
12/20 

 
A 

 
Estruturação da Coordenação Local 

          

 
B 

Parcerias com Universidades e 
Instituições públicas e privadas 

          

 
C 

Atrair professores universitários e 
parceiros para atuarem nas capacitações 
em sala de aula 

          

 
D 

Treinamentos internos para a equipe 
técnica 

          

 
E 

Seleção do público-alvo para promoção 
da capacitação por meio da Sala do 
Empreendedor e dos CRAS 

          

 
F 

 
Capacitação 

          

 
G 

 
Solenidade de encerramento 

          

 

Assim, para atender esta Ação, em que visa qualificar e capacitar mão de obra dos 
trabalhadores, teremos que adquirir um veículo automóvel, e materiais tipo: banner, totem, 
panfletos de divulgação, etc. 

Outrossim, possibilidade de enriquecimento dos cursos com profissionais da área que se 
destacaram durante o período anterior a edição dos cursos, com o escopo de incrementar 
qualitativamente o binômio ensino-aprendizado, trazendo conteúdos atuais e inovadores. 

Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ministra alguns destes cursos, mas 
de maneira incipiente, e devido a falta de recursos materiais e humanos, os mesmos são 
realizados dentro de uma perspectiva modesta, sendo que os mesmos podem com uma 
alavancagem de recursos, alcançar uma universalidade maior do da que se vem atendendo. 

Assim, com a aplicação de recursos do FMTER, somado aos esforços sobre humano dos 
servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e contando com uma especificidade a 
ser fornecida pelos Sindicatos, Associações de trabalhadores, Associações dos empresários, 
etc., onde indicaram as demandas, a oferta dos cursos sofrerá uma ampliação significativa, com 
um target determinado por entidades representativas, da bancada patronal e da bancada dos 
trabalhadores. 



 
Impactos 

 
Indicador de desempenho 

 
Ferramenta utilizada 

Mecanismo de coleta de 

dados, de análise, divulgação e 

uso dos resultados 

 
Estruturar Coordenação Local 

 
Formação das turmas 

 
Indicações 

Delegação de atribuições e 
responsabilidades aos 

Diretores da SEDEC 

Parceria com universidades e Instituições públicas 
e privadas 

Sensibilização dos gestores 
do curso de Administração 

 
Reuniões 

Garantia de participação nas 
formações 

Atrair professores universitários e parceiros para 
atuarem nas capacitações em sala de aula 

Professores e parceiros 
selecionados 

 
Reuniões Programação finalizada 

 
Treinamentos internos para a equipe técnica 

 
Hora-Aula 

Lista de Presença 
assinada 

Formação concluída 

Seleção do público-alvo para promoção da 
capacitação por meio da Sala do Empreendedor e 
dos CRAS 

Cadastro de empresários e 
colaboradores 

Formulário de 
inscrição 

Turmas preenchidas 

Capacitação Horas-aula 
Lista de Presença 

assinada 
Lista de Presença 

Solenidade de encerramento Relatório Audiovisual 
Relatório Audiovisual 

Assinado 
Prestação de contas 

 

 

D) PROJETO DE INFORMÁTICA 

SEM PRIORIDADE- prejudicado por falta de recursos destinados a investimentos.  

Obs: poderá ser implementado por projeto da SEDEC junto ao Gabinete. 

Projeto para criação de espaço físico com equipamentos de informática para inserção do 
trabalhador no mundo virtual, bem como, familiarizar-se e qualificar o trabalhador nos avanços 
tecnológicos afetos a informática. Tal projeto será desenvolvido em parceria com a SEDEC, 
especificadamente com mensuração com o Conselho de Inovação Tecnológica da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, o qual será solicitado espaço físico para implementação do projeto, e 
serão adquiridas os equipamentos discriminados no quadro logo a seguir. 

Destarte, tal projeto vem ao encontro dos cursos mencionados alhures, onde se completam, 
mormente nos dias atuais, onde a inclusão digital é exigida em quase todas as categorias de 
trabalhadores. 

Este projeto será mensurado com o Conselho e o Fundo Municipal de Empreendedorismo e 
Inovação, o qual possui fundo específico, mas que não há verbas direcionadas, somente 
constando recursos orçamentários que não estão à disposição financeiramente. Este Conselho e 
fundo foi criado pela Lei Ordinária 1.680/2017. 

Quanto ao curso de informática, este se dará especificadamente na seguinte utilização de 
recursos: 

 



 

Seguiremos o cronograma abaixo, podendo o mesmo ter etapas antecipadas, devido a já 
estruturação de algumas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz/MA. 

 

 Etapas                                                                               Meses 01/20 02/20 03/20 

ADefinição da marca, modelo, etc 1ª quinz   

BCompra dos equipamentos 2ª quinz   

CInstalação dos equipamentos  1ª quinz 

DOperacionalização dos equipamentos pelo técnico  2ª quinz 

EEntrega dos equipamentos a Direção da escola   1ªquinz

 

Não se pode olvidar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também dentro deste 
projeto, trabalha com a possibilidade do mesmo se transformar em um Co-Working, onde os 
microempreendedores terão um espaço para desenvolver seu labor com relação a necessidade 
de utilização de aplicativo de comunicação, wi-fi, pesquisas mercadológicas, entre outros. 

Tal projeto de implantação de um Co-Working em Imperatriz, será o primeiro a ser criado a 
nível estadual, sendo um marco para o empreendedorismo municipal e referência na macro 
região que nossa municipalidade e quiçá na região Tocantina. 

 

ITEM QUANTIDADE VLR UNITÁRIO
Estimado 

VLR TOTAL  
Estimado 

Computador tipo PCU, com vídeo de 
15”, teclado e mouse 
................................. 
 
Impressora multifuncional, com but 
acoplado................. 
 
Materiais periféricos: 
- nobreaks ............................ 
-mesas................................... 
-cadeiras............................... 
Técnico contratado 
Central de ar 24000 BTUs 
Material/elétrico e lógica 
Mão de obra- Instalação 

 
20 
 
 

01 
 
 
 

20 
20 
20 
02 
02 
01 
01 

 
2.000,00 

 
 

1.000,00 
 
 
 

660,00 
140,00 
100,00 

2.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
1.200,00 

 
40.000,00 

 
 

1.000,00 
 
 
 

13.200,00 
2.800,00 
2.000,00 
4.000,00 
6.000,00 
2.000,00 
1.200,00 

TOTAL 72.200,00 



III - fomento à geração de emprego e renda, que inclui a oferta de serviços de apoio à 
concessão de microcrédito produtivo orientado, oferta de assessoramento técnico ao 
trabalho autônomo, auto gestionário ou associado, e promoção de feiras e seminários 
relacionados às atividades de fomento à geração de emprego e renda. 

E) PROJETO MAIS EMPREENDEDOR  

Parceria: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz 

PRIORIDADE 3 

Dar continuidade ao Programa Mais Empreendedor, no município de Imperatriz, com vistas à 
capacitação de colaboradores e empreendedores locais. 

Fomentar o empreendedorismo na cidade de Imperatriz envolvendo empresários individuais e 
pretensos empreendedores que estão na informalidade, habilitando-o na montagem de um Plano 
de Negócio e orientando-os para sua condução. 

• Estimular a formalização de empreendimentos locais; 

• Proporcionar capacidade técnica de gerenciamento aos empreendedores; 

• Reduzir o quantitativo de mão-de-obra informal; 

• Propiciar o acesso à informação; 

• Contribuir para a geração de empregos formais; 

• Maximizar a circulação de renda no município; 

 

  
Etapas Meses 

 
01/20 
2º Sem 

 
02/20 
2ºSem 

 
02/20 
2ºSem 

 
02/20 
2ºSem 

 
03/20 
 

 
04/20 

 
05/18 

 
… 

 
… 

 
11/20 

 
A 

 
Estruturação da Coordenação Local 

          

 
B 

Parcerias com Universidades e Instituições públicas 
e privadas 

          

 
C 

Atrair professores universitários e 
parceiros para atuarem nas capacitações em sala de 
aula 

          

 
D 

Treinamentos internos para a equipe técnica
          

 
E 

Seleção do público-alvo para promoção 
da capacitação por meio da Sala do Empreendedor e 
dos CRAS 

          

 
F 

 
Capacitação 

          

 



 

A. O que é planejar? –  

• A importância do planejamento 
• Fases do planejamento 
• Resultados do ato de planejar 

 
B. Empreendedorismo –  

• Empreendedorismo; 
• Identificando oportunidades de negócios; 
• Conhecendo o mercado e as necessidades dos clientes; 
• Trabalhando com colaboradores; 
• Prevendo as necessidades de materiais; 
• Produzindo um produto ou serviço; 
• Conhecendo os custos para calcular o preço de venda; 
• Qualidade, produtividade e segurança no trabalho. 

 

C. Marketing –  

• Vendendo os produtos ou serviços; 
• Técnicas de negociação; 
• Atendimento ao cliente. 

D. Gestão Empreendedora –  

• Gerenciando o seu negócio; 
• Finanças. 

 
E. Contabilidade e Finanças –  

 
• Conceito de contabilidade; 
• Controle de compras e vendas; 

• Trabalhando com notas fiscais e relatórios; 
• Declaração Simplificada; 

• Trabalhando para outras empresas; 
• Fluxo de caixa; 

• Formação do preço de venda; 
• DRE. 

 
F. Plano de Negócios –  

• O que é plano de negócios?; 
• Por que fazer um plano de negócio?; 

• O empreendedor de sucesso; 
• Qual o tipo de negócio que você pretende montar? 



• Como montar seu plano de negócio? 
 

A. Marketing Pessoal –  

• Visual: uma questão pessoal 

• Construa seu marketing pessoal 
• O que pode comprometer o seu marketing pessoal 

 

B. Técnicas de Vendas –  

• O profissional de vendas; 
• Preparando a venda; 

• Realizando a venda; 
• Realizando a pós-venda. 

 

C. Relações Humanas –  

• Relações humanas; 
• O que é empresa?; 
• Gestão da qualidade; 
• Saúde ambiental e segurança no trabalho; 
• Desempenho profissional. 

 

D. Empregabilidade  

• Empregabilidade e carreira 
• Carreira como processo de autodesenvolvimento 
• Empregabilidade e o mercado de trabalho 
• Empregabilidade e competências 

 

E. Currículo: Entrevista de emprego  

• Elaborando o seu currículo 
• Apresentação e postura na entrevista de seleção 
• A pontualidade 

 

F. Gestão de conflitos –  

• O que são conflitos; 
• Os diferentes tipos de conflitos; 
• As variáveis existentes em um conflito; 

 



Neste bloco temos como ícone a FECOMÉRCIO, esta trata-se de feira realizada pela 
Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, com patrocínio da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, voltada a divulgar várias práticas de comércio e serviços, inclusive que atenda os 
microempresário, somado a alavancagem de emprego pelos inúmeros participantes que sempre 
alocam mão-de-obra nestes eventos. 
Na parte de renda, tem-se a demonstração e venda de equipamentos mínimos para uma pessoa 
colocar sua auto gestão comercial, criando e formalizando-se como microempreendedor e 
gerando sua renda, e até empregos, sendo nesta categoria a contratação de um empregado pelo 
sistema do e-Social. 
Pactua-se com as diversas faculdades de públicas e privado existentes no âmbito da 
municipalidade, com o escopo de produção de conteúdo de assessoramento técnico ao trabalho 
autônomo e tampouco o ministério de seminários por estas ou agentes de desenvolvimento para 
realização de eventos com o objetivo de alavancar e fomentar o emprego e renda da 
municipalidade. 
Outrossim, não se pode olvidar a transferência de valores ao FUNDO da INOVAÇÃO, ou 
mesmo a contribuição orçamentária e financeira com valores advindos do FAT, com o escopo 
de criar programas de inovação a serem apresentados por aquele fundo e deliberação pelo 
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e  Renda; para atender os projetos que visem 
fomentar o emprego e a renda. 

F) EMPREGA IMPERATRIZ 

Parceria: SEDEC, Imperial Shopping, SINE-Municipal. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz, realizou no ano de 2019 ação do 
“Emprega Imperatriz”, havendo uma enorme repercussão, que atendeu aproximadamente mil 
(1.000) trabalhadores, fazendo a intermediação de mão de obra em um primeiro momento, e em 
um segundo, a capacitação dos trabalhadores que se encontrava no local, sendo que o evento 
ocorreu nas dependências do Imperial Shopping. 

O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda-CMTER, na reunião do dia 16 de 
dezembro de 2019, decidiu fazer duas ações do “Emprega Imperatriz”, sendo uma no mês de 
maio, em homenagem ao mês do trabalhador, e outra no mês de outubro do ano de 2020, com o 
propósito de captar vagas temporárias de fim de ano, que por vezes se transforma em empregos 
permanentes. 

G) CAPTAÇÃO DE VAGAS EMPRESAS COM INCENTIVOS FISCAIS 

Parceria: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz. 

Decidindo pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda; a necessidade do SINE-
Municipal em captar vagas juntos a empresas que obtiveram incentivos fiscais da Lei nº 003-
2010, procurando uma sinergia com estas aziendas no escopo de as mesmas oferecerem 
vagasde trabalho a comunidade local, visando se ter uma contrapartida das empresas, por terem 
o incentivo fiscal alcançado. 

 



PERORAÇÃO 

Para atender os blocos I e III, temos a atividade da sala do empreendedor, projeto já sendo 
realizado com enorme déficit de recursos materiais e humanos, dentro do espaço físico da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz. Sendo que tal projeto atenderia o 
microempreendedor e a trabalhos realizados pelo SINE/Municipal. 

Item Quantidade  Valor 
unitário 

(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Computadores Desktop  6 2.040,00 12.240,00 
Monitores de computador 19” 6 485,00 2.910,00 
Teclado, Mouse USB 6 79,00 474,00 
Estabilizador 1000VA 6 200,00 1.200,00 
Impressora Multifuncional Laser 1 1.165,00 1.165,00 
Autotransformador 2000VA 6 192,00 1.152,00 
Mesa executiva 3 343,00 1.029,00 
Longarina 04 lugares com encosto cor 
azul ou preta, reforçada 

2 343,00 686,00 

Cadeira Executiva 5 535,00 2.675,00 
Armário alto com 5 prateleiras, duas 
portas, cor azul ou cinza, em aço, com 
chave 

4 823,00 3.292,00 

Data Show 2 3.999,00 7.998,00 
Pendrive 32gb 60 32,21 1.260,00 
TV de 60” 1 5.300,00 1.300,00 
Notebook 4 4.800,00 19.200,00 
01 jogo de sofá (3 e 2 lugares) 1 2.000,00 2.000,00 
Frigobar Consul com Porta-Latas 
CRC12C 120 Litros Branco - 220V 

1 800,00 800,00 

Câmera fotográfica 1 2.500,00 2.500,00 
TOTAL   61.881,00 

 

 

Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda –CMTER 

Ajustado pela Lei Complementar Municipal 002-2019 

Atendimento a Lei Federal 13.667-18 


