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1
INTRODUÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do 
Ceará – SEDET, no âmbito de suas competências, coordena e executa as 
Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda, atribuições 
determinadas pela Lei nº 16.710/2018, de 21 de dezembro. Tais 
atividades, que visam proporcionar o atendimento integrado ao 
trabalhador cearense, estão conectadas, mediante Termo de Adesão, 
firmado em 03 de junho de 2019, com o Sistema Nacional de Emprego 
– SINE, coordenado pelo Ministério da Economia – ME (Anexo I).

A execução das atividades do SINE no Ceará foi pactuada pelo Estado 
por meio da SEDET, na forma de Contrato de Gestão, celebrado com 
uma organização social especializada, denominada Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho – IDT. Com essa estratégia, o Governo do 
Ceará realiza a promoção do trabalho, a intermediação de mão de obra, 
a qualificação profissional, o encaminhamento do Seguro-Desemprego e 
outras iniciativas do desenvolvimento econômico de seu interesse.

Compreende-se que o objeto do Contrato de Gestão trata de viabilizar a 
execução da Política Pública do Trabalho, de forma descentralizada e 
articulada com os planos, programas e projetos no âmbito do Sistema 
Público de Emprego, bem como com as ações de trabalho e renda, 
empreendedorismo e educação profissional.

O registro da execução das Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e 
Renda no Ceará é realizado por meio de relatório semestral. O 
documento é elaborado a partir dos resultados das ações pertinentes ao 



 

 

Contrato de Gestão, celebrado pelo Estado do Ceará com o IDT. O 
procedimento está amparado na Lei Estadual nº 15.356/2013, que trata 
do Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais.

A vigência do Contrato de Gestão nº 01/2019 compreende o período 
entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2019. Não obstante isso, durante 
o período de janeiro a março daquele ano, o funcionamento das 
unidades de atendimento do SINE/CE não sofreu solução de 
continuidade. O IDT manteve em operação as 32 unidades de 
atendimento do SINE/CE então operantes, enquanto o novo contrato foi 
preparado e celebrado. As despesas desse período foram pagas pelo 
Estado por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida.

O Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 01/2019, no Primeiro 
Semestre de 2019, compreenderá o período de abril a junho. Sobre o 
trimestre imediatamente anterior à vigência do Contrato, serão 
adicionalmente apresentados comentários, com os principais 
indicadores alcançados.

Para proporcionar boa compreensão da execução da Política Pública de 
Trabalho, Emprego e Renda no Ceará, no primeiro semestre de 2019, o 
Relatório tratará da execução física e financeira do Contrato de Gestão 
nº 01/2019 e, como estrutura, na Seção 2, um breve histórico das 
principais políticas brasileiras de trabalho, emprego e renda em âmbito 
federal e estadual. 

A Seção 3 descortina alguns aspectos relevantes da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET, com destaque para a 
Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo – SEXEC-EMP, 
instância responsável pela gestão das ações da Política Pública do 
Trabalho, Emprego e Renda. 



 

 

Na Seção 4, apresenta-se a Rede de Atendimento do SINE/CE. Na Seção 5 
apresenta-se a organização social denominada Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, com a qual o Estado, por meio da 
SEDET, celebra Contrato de Gestão para a execução das ações junto aos 
empregadores, trabalhadores, profissionais autônomos e contratantes de 
seus serviços. 

A Seção 6 está reservada ao financiamento das Políticas Públicas de 
Trabalho, Emprego e Renda, realizada com recursos do Tesouro do 
Estado. Destaca-se a criação e o estabelecimento do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT, como uma fonte de financiamento daquelas políticas. 

Na Seção 7 está contemplada a execução das Políticas Públicas do 
Trabalho, no Ceará, em 2019, seguida da Seção 8, na qual se descreve a 
execução física e financeira. Apresenta-se uma breve avaliação de 
desempenho nos seguintes intervalos: (i) no trimestre jan-mar/2019, 
objeto de Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD nº 001/2019) e (ii) no 
período abr-jun/2019, compreendendo o primeiro trimestre de execução 
do Contrato de Gestão nº 01/2019. Por fim, são tecidas algumas 
considerações conclusivas acerca dos elementos pertinentes ao primeiro 
semestre de 2019.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME

O Ministério da Economia – ME foi criado em 2019, com a Medida 
Provisória n° 870, de 1º de janeiro, que estabeleceu a organização básica 
dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. 
Posteriormente, essa MP foi convertida na Lei nº 13.844/2019, de 18 de 
junho. O ME absorveu as atribuições dos extintos órgãos: Ministério da 
Fazenda – MF, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 
MP, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC e 
Ministério do Trabalho – MT.

Com a fusão das quatro pastas, as competências do ME constituem as 
seguintes áreas: administração financeira e contabilidade pública, 
desburocratização, gestão e governo digital, fiscalização e controle do 
comércio exterior, previdência e negociações econômicas e financeiras 
com governos, organismos multilaterais e agências governamentais.

A estrutura básica do Ministério da Economia é constituída por sete 
secretarias especiais, a saber: Fazenda; Receita Federal; Previdência e 
Trabalho; Comércio Exterior e Assuntos Internacionais; Desestatização e 
Desinvestimento; Produtividade, Emprego e Competitividade; e 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, além da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

As Secretarias Especiais contam com instâncias a elas subordinadas, 
como é o caso da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade, à qual está vinculada a Secretaria de Políticas Públicas 
de Emprego e da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, 
responsável pela Secretaria do Trabalho.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

além de entidades privadas sem fins lucrativos. São cadastradas 
informações e mantida estrutura interna para captação de vagas 
junto aos empregadores e colocação dos trabalhadores nas empresas.



 

 

 

3
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO - SEDET

nºnº

A origem da Secretaria remonta a 1962, como primórdio de uma 
atividade organizada na estrutura do Estado, para atendimento dos 
setores industrial e comercial do Ceará, ao reestruturar a Secretaria de 
Agricultura, Indústria e Comércio, conforme a Lei nº 6.085, de 08 de 
novembro de 1962. Nesse mesmo instrumento legal, entre outras 
reestruturações, foi criada a Secretaria do Trabalho de Ação Social – 
SETAS, com atribuições de realizar estudos sobre problemáticas 
atinentes ao trabalho e ação social.

Já em 1966, com a Lei n° 8.579, de 07 de outubro, o Estado do Ceará 
passou definitivamente a apresentar, em sua estrutura, uma Secretaria 
que tratava dos interesses econômicos do Estado. A SETAS passou a ser 
denominada Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio, segmentada 
da Secretaria de Agricultura.

Uma profunda reestruturação foi realizada em 1968, por meio da Lei n° 
9.146, de 06 de setembro. A SETAS teve a sua nomenclatura modificada, 
passando a ser denominada Secretaria do Trabalho, Indústria, Comércio 
e Bem Estar Social, com as atribuições de estudar, orientar, 
supervisionar e executar a política governamental nas áreas do trabalho, 
indústria e comércio, bem-estar social e proteção ao menor.

Em 1971, o Decreto n° 9.440 de 16 de junho, conferiu uma nova 
denominação, passando a ser chamada de Secretaria de Indústria e 
Comércio – SIC, continuando com as atribuições do Trabalho. Apesar de 
não permanecer em sua nomenclatura, o Decreto n° 9.455, de 22 de 
junho de 1971, ampliou as suas competências, sendo incluída a 



 

assistência ao Artesanato, aos Distritos Industriais, à Junta Comercial do 
Ceará, além de “entidades da administração indireta que forem 
organizadas para a exploração de atividades industriais, abrangendo o 
turismo, exportação e tecnologia”.

Em 1998 a SIC passou por mais uma reestruturação, sendo denominada 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SDE, sofrendo em 2007 
mais uma mudança, com a extinção da SDE e a criação do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Econômico – CEDE, por meio da Lei n° 
13.875, de 07 de fevereiro de 2007.

Em 2015, o CEDE passou a ser denominado de Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico – SDE, por meio da Lei nº 15.773, de 10 de 
março, tendo por finalidade deliberar de maneira estratégica, 
harmônica e interdisciplinar sobre a Política de Desenvolvimento 
Econômico. 

Em 2018, a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro, apresentou nova 
configuração da estrutura do Governo do Estado do Ceará. As 
atribuições pertinentes ao Trabalho, Emprego e Renda foram deslocadas 
da extinta Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS para 
a nova Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET. 
Além das atribuições da extinta SDE, absorveu outras atribuições, como 
o Trabalho, o Empreendedorismo e o Agronegócio. 

A finalidade da SEDET é deliberar de maneira estratégica, harmônica e 
interdisciplinar sobre a Política do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, competindo-lhe:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cumprimento de sua missão institucional, a SEDET coordena e 
desenvolve planos, programas e projetos no âmbito do Sistema Público 
de Trabalho, Emprego e Renda –SPTER, no Estado do Ceará. Atua em 
consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Emprego – SINE, 
do Ministério da Economia – ME, com apoio do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT. O acompanhamento administrativo, a supervisão 
técnica, o controle gerencial e a avaliação funcional das atividades 
desenvolvidas, nos níveis central, regional e local, são de competência 
da SEDET.



 

 

 

 

 

 

De maneira específica, a SEDET coordena, executa e monitora as 
atividades que visam proporcionar o atendimento integrado ao 
trabalhador cearense, mediante Termo de Adesão ao SINE, formalizado 
com o Ministério da Economia em 2019, assumindo a responsabilidade 
da gestão do SINE no Estado do Ceará.

A Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo – SEXEC-EMP é 
encarregada da gestão e execução das ações do Trabalho e 
Empreendedorismo, no âmbito do Governo do Estado do Ceará, sob a 
coordenação da SEDET. 

As atribuições da Secretaria Executiva de Trabalho e 
Empreendedorismo constituem-se no registro formal das atividades e 
tarefas dos integrantes das equipes técnicas da Coordenadoria do 
Trabalho e Renda – COTRA e da Coordenadoria do Empreendedorismo e 
Arranjos Produtivos Locais – COEMP.

Concernente às Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda, as 
ações da SEXEC-EMP são pautadas nas seguintes prioridades:



 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadoria do Trabalho e Renda – COTRA é encarregada da 
Política de Trabalho, Emprego e Renda, no âmbito da SEXEC-EMP, da 
SEDET. Coordena, executa e monitora as atividades que visam 
proporcionar o atendimento integrado ao trabalhador cearense, 
decorrente do Termo de Adesão celebrado com o SINE e coordenado 
pelo ME. 

Subordinada diretamente à SEXEC-EMP, da SEDET, a COTRA é 
responsável pela gestão e execução do SPTER no Estado do Ceará, que 
se materializa na prática com o exercício da coordenação do SINE/CE.

A execução das ações da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda 
ocorrem mediante Contrato de Gestão, celebrado com uma organização 
social, denominada Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, 
devidamente qualificada, inclusive possuindo a Certificação de Sistema 
de Gestão na Norma ISO-9001, pela Det Norshe Veritas– DNV.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4
REDE DE ATENDIMENTO DO 
SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 
NO CEARÁ - SINE/CE

A rede de atendimento do SINE/CE, coordenada pela SEDET, foi 
reestruturada a partir do Contrato de Gestão nº 01/2019 celebrado com 
o IDT, no Ceará. Não obstante a redução de aportes financeiros do 
Tesouro do Estado ter ocorrido, foram mantidas 18 unidades de 
atendimento. Compreendem seis unidades de atendimento em 
Fortaleza e 12 no interior do Ceará, instaladas nos seguintes municípios: 
Aracati, Eusébio, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Crateús, Pecém, Sobral e 
Tianguá. Além dessa estrutura, continuam em funcionamento postos 
conveniados com nove prefeituras, para atendimento do 
Seguro-Desemprego.

Dessa maneira, tem atuação descentralizada, com representações locais 
e coordenações regionais nos municípios, dispondo de estrutura 
técnico-administrativa para promover, supervisionar e orientar os 
seguintes serviços ao trabalhador cearense:



 

 

Na Figura 1, a seguir, estão representadas as unidades de atendimento 
do SINE/CE, na qual são identificadas a localização e porte. 

No que respeita à localização, pode-se observar a sua distribuição 
geográfica, considerando-se as macrorregiões de planejamento do 
Estado do Ceará, com a identificação dos municípios. No caso das 
unidades de atendimento da capital cearense, estão citados os bairros.

Do ponto de vista do porte das unidades de atendimento, são 
considerados três níveis: (i) pequeno porte, até 30 atendimentos diários; 
(ii) médio porte, entre 31 e 70 atendimentos diários; (iii) grande porte, 
mais de 71 atendimentos diários.



 

 



 

 

 

                                                 

 

5
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
DO TRABALHO - IDT

Fundado em 03 de julho de 1998, o Instituto de Desenvolvimento do 
Trabalho – IDT vem atuando para se firmar como uma instituição de 
referência na execução de políticas públicas na área do trabalho e 
empreendedorismo.

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
como Organização Social (OS)  pelo Governo do Estado (Anexo II), por 
meio do Decreto Estadual nº 25.019/1998, de 03 de julho, para executar 
os programas e ações de interesse público, em especial as relacionadas 
com o Programa SINE no Ceará.

As ações desenvolvidas nas unidades de atendimento do SINE/CE são 
operacionalizadas pelo IDT, por meio de Contrato de Gestão, com 
recursos do Tesouro Estadual. A partir de 2019 a coordenação passou a 
ser exercida pela SEDET, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e 
Empreendedorismo, estrutura na qual se encontra a COTRA. 

No Contrato de Gestão são pactuadas metas e indicadores de 
desempenho, além de outras especificações técnicas pertinentes à 
execução das ações relacionadas ao SPTER, tais como:



 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta-se que o Contrato de Gestão é um instrumento jurídico criado 
pela Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que reúne 
características dos contratos e convênios tradicionais. Sua principal 
finalidade é a disponibilização de recursos públicos para entidades do 
Terceiro Setor, que obtenham, para tanto, a qualificação de OS.

O Contrato de Gestão celebrado entre a SEDET e o IDT constitui um 
instrumento jurídico que espelha a parceria estabelecida entre as 
partes, mediante a discriminação das atribuições, responsabilidades e 
obrigações, sendo observados os princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade.

O IDT é o executor direto dessas atividades, inclusive assume a 
responsabilidade pela manutenção e operação das unidades de 
atendimento aos trabalhadores e empregadores. O Sistema de Gestão 
da Qualidade do IDT é certificado com base nos requisitos da Norma ISO 
9001:2015 e se aplica aos serviços prestados ao trabalhador na sua 
colocação e recolocação no mercado de trabalho e habilitação ao 
benefício do Seguro-Desemprego do Programa SINE/CE, bem como as 
demais atividades que afetam a qualidade desses serviços.



 

 

6
FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE TRABALHO E RENDA

 

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, regulamentado pela Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, é um fundo especial, de natureza 
contábil-financeira, vinculado ao Ministério da Economia, destinado ao 
custeio do Programa Seguro-Desemprego – PSD, do Abono Salarial – AS, 
ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica 
e de desenvolvimento econômico, tendo como principal tomador dos 
recursos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES.

Os recursos financeiros do Fundo são, em sua maioria, provenientes do 
Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 

O Programa do Seguro-Desemprego é responsável pelo tripé básico das 
políticas de emprego, a saber:

 

 



 

 

A partir de 2019, com o advento da celebração de Termo de Adesão da 
SEDET ao SINE, a transferência de recursos do FAT ao Fundo Estadual do 
Trabalho do Ceará – FET, será realizada por meio da apresentação e 
aprovação de Planos de Ações e Serviços – PAS, com transferências 
automáticas. 

Caberá à SEDET apresentar propostas de PAS ao Conselho Estadual do 
Trabalho – CET, que realizará a análise, aprovação e envio ao CODEFAT, para 
o aprovo e liberação automática de utilização dos recursos. Estão definidas 
em Lei soluções tecnológicas a serem adotadas em todo o processo, desde 
a proposição, análise, execução, fiscalização, até a prestação de contas dos 
PAS. Dentre elas podem ser citadas a Plataforma Mais Brasil e o BB Ágil, do 
Banco do Brasil.

O Fundo Estadual do Trabalho do Ceará – FET, instituído pela Lei nº 16.877, 
de 10 de maio de 2019 e regulamentado pelo Decreto nº 33.459, de 30 de 
janeiro de 2020, é um instrumento de natureza contábil, com a finalidade 
de destinar recursos para execução das ações e serviços, bem como para 
atendimento e apoio técnico e financeiro à Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, em regime de financiamento compartilhado, no âmbito 
do SINE, no Estado do Ceará, nos termos da legislação em vigor.



 

 

 

 

 

 

Sem prejuízo de sua natureza contábil, o FET também será instrumento de 
gestão orçamentária e financeira, em que devem ser alocadas receitas e 
executadas despesas afetas à Política Pública de Trabalho, Emprego e 
Renda no Ceará.

O FET está vinculado à SEDET e receberá transferências automáticas de 
recursos no âmbito do SINE, sendo orientado e controlado pelo Conselho 
Estadual do Trabalho – CET, com o apoio técnico e administrativo dos 
órgãos responsáveis pela execução da Política Pública de Trabalho, 
Emprego e Renda.

O Estado, por meio do FET, poderá efetuar repasses financeiros a Fundos 
Municipais do Trabalho, mediante transferências automáticas fundo a 
fundo, bem como a outras instituições, por meio de convênios ou 
instrumentos similares, atendendo a critérios e condições aprovados pelo 
CET. 

É condição para o recebimento dos repasses, a efetiva instituição e 
funcionamento nos municípios das seguintes medidas:



 

 

 

 

 

 

 

um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por 
representantes de órgãos/entidades do Poder Público, dos Trabalhadores e 
dos Empregadores. Ao CODEFAT foi destinada a incumbência de tomar as 
decisões estratégicas sobre os programas envolvidos em torno do arranjo de 
financiamento do FAT, acompanhar suas operações e responder às 
obrigações e aos recursos que lhes são atribuídos.

Dentre as funções mais importantes do CODEFAT destacam-se as seguintes:

O Conselho conta, ainda, com uma Secretaria Executiva, a cargo do próprio 
ME, responsável, dentre outras atribuições, pelo suporte administrativo e 
operacional do CODEFAT.

O CODEFAT estabeleceu critérios para o reconhecimento dos conselhos 
estaduais e dos conselhos municipais, que representam a consubstanciação 
da participação da sociedade organizada na administração do SPTER. 

Esse modelo tem sido adotado nas esferas estadual e municipal, sendo 
referidas instâncias responsáveis pela aprovação das ações relacionadas à 
geração de trabalho, emprego e renda. Tais conselhos têm como missão 
estabelecer diretrizes e prioridades locais para os programas financiados 
com recursos do FAT, constituídos de planos de ações e serviços propostos 
pelos entes (estados, municípios ou fundações) e analisados pelo ME, 
conforme as resoluções emanadas do CODEFAT.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Estadual do Trabalho – CET é órgão ou instância colegiada, de 
caráter permanente e deliberativo, constituído, a exemplo do CODEFAT, de 
forma tripartite e paritária, compostos por bancadas representativas do 
Poder Público, dos Trabalhadores e dos Empregadores.

Instituído nos termos da Lei nº 16.877, de 10 de maio de 2019, o Conselho 
Estadual do Trabalho – CET é vinculado ao órgão responsável pela execução 
da Política Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, atualmente a SEDET, na 
forma estabelecida no Decreto do Poder Executivo Estadual nº 33.459, de 30 
de janeiro de 2020, observada a regulamentação do CODEFAT.

Compete ao CET gerir o FET e exercer as seguintes atribuições: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7
EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 
DO TRABALHO EM 2019

As atribuições de coordenação e execução das Políticas Públicas de 
Trabalho, Emprego e Renda no Ceará passaram a ser assumidas pela SEDET, 
a partir de janeiro de 2019, conforme determina a Lei nº 16.710, de 21 de 
dezembro de 2018.

No período compreendido pelo primeiro trimestre de 2019, as atividades do 
SINE/CE foram executadas pelo IDT, sem interrupção, em todas as 38 
unidades de atendimento então existentes na capital e no interior do Ceará. 
Durante esse intervalo de tempo, enquanto a nova Secretaria de Estado 
estruturava as bases para pactuação de contrato de gestão com a 
organização social, o trabalho executado foi reconhecido pelo Estado.

A justificativa tratou de que a situação ocorreu em face da negociação 
quanto ao valor que seria disponibilizado pelo Tesouro do Estado para o 
Contrato de Gestão, além de alterações na estrutura do Poder Executivo 
Estadual, ditadas pela Lei nº 16.710/2018, que dentre outras disposições, 
redistribuiu entre as Secretarias de Governo algumas competências, 
notadamente a pasta do Trabalho e Empreendedorismo, que passou a 
integrar a estrutura administrativa da SEDET.

O Programa de Trabalho cumprido no primeiro trimestre de 2019 abordou 
as seguintes entregas:



 

 

 

 

 

 

 

Indicador de desempenho Previsto Realizado Índice (% )

Trabalhadores colocados nas empresas 9.480             10.132           106,9             

CTPS entregues aos trabalhadores 8.945             9.834             109,9             

Trabalhador do setor formal requerentes do 
Seguro-Desemprego

37.785           40.850           108,1             

Serviços prestados por profissionais autônomos 
intermediados pelo CEFIT/Autônomo

10.771           9.128             84,7               

Destaca-se, na comprovação da execução física, acima de 100% dos 
indicadores relacionados aos trabalhadores do setor formal. No que 
respeita ao atendimento ao trabalhador autônomo, mesmo tendo sido 
alcançado 84,7% da meta, considerou-se um resultado muito bom. Na 
Tabela 1 estão demonstrados os indicadores de desempenho, com os 
resultados absolutos e relativos, pertinentes ao primeiro trimestre de 2019.

De acordo com os registros e parecer jurídico, o trabalho desenvolvido pelo 
IDT no primeiro trimestre de 2019 trataram de ações contínuas, 
materializadas na oferta dos serviços do Sistema Público de Emprego, e 
cumpriram as metas do período.



 

 

 

Por meio do Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD nº 001/2019), dada 
a natureza contínua e ininterrupta dos serviços prestados pelo IDT, a SEDET 
reconheceu ser devedora da importância de R$ 5.144.226,77 (cinco 
milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e 
setenta e sete centavos), para fins de remuneração das ações acordadas e 
executadas pelo IDT, no primeiro trimestre de 2019 (Anexo III).

7.2  Segundo trimestre

Em face do momento de transição ocorrido no início do exercício de 2019, 
o Contrato de Gestão nº 01/2019, foi celebrado entre o Estado do Ceará, por 
meio da SEDET, com o IDT, tendo vigorado a partir de 1º de abril até 31 de 
dezembro de 2019 (Anexo III).

No primeiro semestre de 2019, o período que compreende a execução do 
Contrato de Gestão nº 01/2019 restringe-se ao segundo trimestre (abril a 
junho). A partir desse momento, as ações de operação das unidades de 
atendimento do SINE no Ceará, passaram ao âmbito da pactuação do 
Estado com o IDT, refletida no citado Contrato de Gestão.



 

 

 

 

 

8
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019
SEDET/IDT

O Contrato de Gestão nº 01/2019, executado no período de abril a 
dezembro de 2019, firmado entre o Estado do Ceará, por meio da SEDET e 
o IDT, teve por objeto viabilizar a execução da Política Pública de Trabalho, 
Emprego e Renda de forma descentralizada e articulada com os planos, 
programas e projetos do SPTER, no âmbito do SINE/CE, em especial as 
ações de promoção do trabalho, intermediação da mão de obra, 
qualificação profissional, Seguro-Desemprego e outras ações de 
desenvolvimento econômico de interesse do Governo do Estado (Anexo IV).

As ações previstas no Contrato tiveram início em 1° de abril de 2019 e foram 
encerradas no último dia do exercício financeiro de 2019, com a execução 
das ações previstas no Programa de Trabalho Anual. 

Para o cumprimento das metas pactuadas no período de vigência, foi 
pactuado um total de R$ 19.264.501,73 (dezenove milhões, duzentos e 
sessenta e quatro mil, quinhentos e um reais e setenta e três centavos), de 
acordo com o Anexo V – Cronograma de Desembolso do Programa de 
Trabalho. O valor foi destinado ao custeio das despesas com pagamento de 
pessoal e encargos sociais decorrentes do quadro permanente do IDT, na 
execução das ações das Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda, 
no Estado do Ceará, destacando-se os ANEXOS I – PROGRAMA DE 
TRABALHO e V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.



 

 

 

 

representantes do órgão ou entidade supervisora da área da atividade 
fomentada, designados por ato formal do Secretário de Estado ou 
autoridade competente.

Nesse caso, a Comissão de Avaliação, instituída pelo Secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Francisco de Queiroz Maia Júnior, 
por meio da Portaria nº 20/2019, publicada no Diário Oficial do Estado, em 
26 de abril de 2019 (Anexo V), ficou encarregada de proceder à Avaliação do 
Contrato de Gestão nº 01/2019, referente ao exercício de abril a dezembro 
de 2019, para a execução das ações das Políticas Públicas de Trabalho, 
Emprego e Renda, firmadas pelo Estado do Ceará, por meio da SEDET, e o 
IDT.

A referida Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 01/2019 foi 
constituída pelos seguintes servidores: Vilanevy Pereira Gomes, Francisco 
Oscar Nogueira e Galba Antônio de Nogueira Bessa, lotados na Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, tendo 
como Presidente o primeiro, por intermédio do qual a Comissão se reporta 
diretamente ao Secretário de Estado.

A composição dessa Comissão sofreu uma alteração, determinada pela 
Portaria nº 95/2019, publicada em 10 de outubro, e passou a contar com os 
seguintes servidores: Vilanevy Pereira Gomes, Presidente da Comissão, e 
Francisco Oscar Nogueira e Jane Kelly Braga Bezerra Fonteles, na qualidade 
de membros. Essa Portaria entrou em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2019.

São competências dessa Comissão de Avaliação exercer as seguintes 
atribuições:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A execução física e financeira do Contrato de Gestão nº 01/2019, no 
primeiro semestre de 2019, compreende ao período de 1º de abril a 30 de 
junho. Serão apresentados nos itens a seguir os resultados obtidos com a 
execução pelo IDT, mediante a aplicação da metodologia de avaliação 
estabelecida no Anexo VI do referido Contrato. Ressalta-se que igual 
procedimento foi adotado pela Comissão de Avaliação.



 

 

os resultados alcançados com as metas pactuadas no Contrato de 
Gestão nº 01/2019, constantes no Programa de Trabalho. Utilizou a 
metodologia estabelecida na Sistemática de Avaliação (Anexo VI), a 
qual tem como base o desempenho do Instituto na realização das 
seguintes ações: (1) Colocação dos Trabalhadores nas Empresas; (2) 
Carteiras de Trabalho e Previdência Social Entregues aos Trabalhadores; 
(3) Trabalhadores do Setor Formal Requerentes do Seguro-Desemprego 
Habilitados; (4) Serviços Prestados por Trabalhadores Autônomos 
Intermediados.

Em conformidade com o percentual de execução das metas, foram 
calculadas as notas. Para a média das notas obtidas pelas metas 
referentes às ações (1), (2) e (3), é atribuído o peso 3 (três). Para a nota 
obtida pela meta referente à ação (4) é atribuído o peso 2. A soma da 
pontuação final é dividida pelo total dos pesos (3 + 2 = 5), obtendo-se a 
Pontuação Global. Está definida uma escala de Conceito, a partir da 
Pontuação Global atingida, da forma a apresentada no Quadro 1.
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No cumprimento de sua missão institucional, a SEDET coordena e 
desenvolve planos, programas e projetos no âmbito do Sistema Público 
de Trabalho, Emprego e Renda –SPTER, no Estado do Ceará. Atua em 
consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Emprego – SINE, 
do Ministério da Economia – ME, com apoio do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT. O acompanhamento administrativo, a supervisão 
técnica, o controle gerencial e a avaliação funcional das atividades 
desenvolvidas, nos níveis central, regional e local, são de competência 
da SEDET.
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A Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 01/2019, analisando o 
desempenho do IDT, de acordo com a Sistemática de Avaliação, que 
evidencia o comportamento dos indicadores especificados para o período 
de abril a junho de 2019, constatou que a OS obteve nota 10,0 em três 
metas relacionadas ao atendimento integrado ao trabalhador formal e 
nota 8,0 em uma meta relacionada ao atendimento integrado ao 
trabalhador do setor informal, evidenciando o desempenho satisfatório dos 
indicadores especificados no Contrato.

O Instituto alcançou a Pontuação Global de 9,2 correspondendo ao 
Conceito A – Muito Bom, conforme a Sistemática de Avaliação – Anexo VI 
do Programa de Trabalho. Está apresentada no Anexo VII deste relatório a 
Ata da Reunião da Comissão de Avaliação, onde constam os resultados ora 
descritos. 

 



 

 

 

 

 

 

No período correspondente ao primeiro trimestre, os serviços realizados 
pelo IDT foram pagos pelo Estado do Ceará, por meio da SEDET, como 
reconhecimento de dívida, conforme descrito no Capítulo 7. 

O valor total pago ao IDT, firmado em Termo de Reconhecimento de Dívida, 
compreendeu R$ 5.144.226,77 (cinco milhões, cento e quarenta e quatro 
mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos). Esse valor cobriu 
o pagamento das despesas efetuadas com pessoal e com os custos 
administrativos do primeiro trimestre de 2019. Logo, a execução física e 
financeira desse período excetua-se da cobertura do Contrato de Gestão nº 
01/2019.

De acordo com uma Nota Explicativa emitida pelo IDT, observaram-se os 
comentários a seguir apresentados:

 



 

 

 

 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da programação de aportes 
financeiros para o exercício de 2019, confirmados no primeiro semestre de 
2019, com ênfase no Termo de Reconhecimento de Dívida e a na 
celebração do Contrato de Gestão nº 01/2019.

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da programação de aportes 
financeiros para o exercício de 2019, confirmados no primeiro semestre de 
2019, com ênfase no Termo de Reconhecimento de Dívida e a na 
celebração do Contrato de Gestão nº 01/2019.

Conforme está apresentado na Tabela 2 e na Tabela 3, os recursos pagos por 
meio do Termo de Reconhecimento de Dívida foram executados em sua 
plenitude, para o pagamento das despesas realizadas no período de sua 
cobertura.

O segundo trimestre de 2019 coincide com o início da vigência do Contrato 
de Gestão nº 01/2019, com valor total de R$ 13.651.452,00 (treze milhões, 
seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), para 
o período compreendido entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2019.

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da programação de aportes 
financeiros para o exercício de 2019, confirmados no primeiro semestre de 
2019, com ênfase no Termo de Reconhecimento de Dívida e a na celebração 
do Contrato de Gestão nº 01/2019.



 

 

 

Vigência Situação Total (R$)

Jan-Mar/2019 Pago em maio/2019 5.144.226,77                  

Abr-Dez/2019
 Início de execução 

em abril/2019 
13.651.452,00                

18.795.678,77              

Origem

Reconhecimento de Dívida

Contrato de Gestão nº 001/2019

Total (R$)

Designação Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1º Semestre 
(R$)

Pessoal 30.079,40           1.565.257,55       811.841,06         735.258,70         6.625.457,69       1.729.212,35       11.497.106,75     

Custeio 34,00                 74.932,36           54.119,32           57.216,52           1.134.877,01       200.691,31         1.521.870,52       

Total (R$) 30.113,40         1.640.189,91    865.960,38       792.475,22       7.760.334,70    1.929.903,66    13.018.977,27  

Uma nova Nota Explicativa foi emitida pelo IDT, no intuito de registrar os 
fatos na execução física e financeira, no primeiro trimestre de vigência do 
Contrato de Gestão. Dada sua importância para o período de transição, 
quanto a SEDET assume, a partir de 2019, a atribuição de executar a 
Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, transcreve-se os tópicos 
recebidos da Organização Social, conforme segue.



 

 

 

 

 

 

 

 

Com essa abordagem, conclui-se que a execução financeira do Contrato 
de Gestão nº 01/2019, no primeiro semestre de 2019, que compreendeu 
ao segundo trimestre do ano, ocorreu em conformidade com o 
programado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro semestre de 2019 foi marcado por um período de transição da 
estrutura organizacional do Governo do Estado do Ceará, com impactos 
em vários setores, em sua maioria, considerados positivos. 

No que se refere à execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e 
Renda, houve mudança da Setorial responsável pela sua execução. Coube 
à SEDET, a partir de 1º de janeiro de 2019, o exercício esse papel, razão pela 
qual as ações relacionadas ao Sistema Público de Trabalho, Emprego e 
Renda ficaram sob sua égide.

No que diz respeita às unidades de atendimento do SINE/CE, não houve 
solução de continuidade no seu funcionamento no período. Embora 
inexistindo contrato de gestão em vigor, o IDT deu continuidade ao 
trabalho, no período de janeiro a março de 2019, enquanto fluíam as 
negociações com o Estado, por meio da SEDET. 

A constatação da pertinência do trabalho executado pelo IDT no período 
de janeiro a março de 2019, no atendimento aos trabalhadores do setor 
formal, informal e às empresas, permitiu ao Estado a celebração de um 
Termo de Reconhecimento de Dívida. O pagamento ocorreu por meio da 
SEDET. O Estado do Ceará, por meio da SEDET, celebrou novo Contrato de 
Gestão com o IDT, vigente de abril a dezembro de 2019, inaugurando um 
novo tempo para o segmento.

Ajustes orçamentários do Estado impuseram redução no valor contratado 
para 2019, o que levou à decisão pelo fechamento de 14 (quatorze) 
unidades de atendimento do SINE/CE, de um total de 32 (trinta e duas), 
que funcionaram até o primeiro trimestre de 2019.



 

 

Não obstante a redução do número de unidades de atendimento do 
SINE/CE, além da consequente redução da equipe do IDT, que as operam, 
as metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 01/2019 continuaram 
alvissareiras. A execução das ações pertinentes ao Sistema Público de 
Trabalho, Emprego e Renda teve a continuidade garantida e fortalecida. No 
novo tempo, a forma de prestar o serviço à sociedade requer adequações, 
modernização, virtualização, dentre outras medidas. 

Com a percepção desse desafio, encerrou-se o primeiro semestre de 2019, 
na expectativa de que no segundo semestre do ano se concretize nova 
postura da organização social quanto à sua atuação e alcance dos serviços, 
em benefício dos trabalhadores, empregadores, prestadores e contratantes 
de serviços profissionais, contribuindo para o desenvolvimento do Ceará.
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