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INTRODUÇÃO
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 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 n.º 16.710/2018, de 21 de dezembro. Tais atividades visam 
proporcionar o atendimento integrado ao trabalhador cearense e estão 
conectadas, mediante Termo de Adesão, com o Sistema Nacional de Emprego 
– SINE, gerido pelo Ministério da Economia – ME.

 A execução das atividades do SINE no estado do Ceará foi pactuada pelo 
Estado por meio da SEDET, na forma de Contrato de Gestão celebrado com 
uma organização social especializada, o Instituto de Desenvolvimento do 
Trabalho – IDT. Com essa estratégia, o Governo do Estado do Ceará realiza a 
promoção do trabalho, a intermediação de mão de obra e do pagamento do 
Seguro-Desemprego, a qualificação profissional e outras iniciativas que 
contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado.
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 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 está sendo apresentado por meio deste Relatório Anual de 
Execução do Contrato de Gestão nº 01/2019. O documento é elaborado a partir 
dos resultados das ações pertinentes ao Contrato de Gestão, celebrado pelo 
Estado do Ceará, por meio da SEDET, com o IDT. O procedimento está amparado 
na Lei Estadual nº 15.356/2016, que trata do Programa Estadual de Incentivo às 
Organizações Sociais.

 Em 2019, o Contrato de Gestão nº 01/2019 vigeu de 1º de abril a 31 de 
dezembro de 2019. Não obstante isso, durante o período de janeiro a março de 
2019, a execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda não sofreu 
solução de continuidade. O IDT realizou, no período, as ações em 32 unidades de 
atendimento do SINE/CE, enquanto o novo contrato foi preparado e celebrado.

 O Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 01/2019, compreenderá 
o período de abril a dezembro de 2019 e tratará da execução física e financeira 
das atividades do Contrato. Adicionalmente, serão abordados os aspectos da 
execução física e financeira no período que o antecedeu, qual seja, de janeiro a 
março de 2019.

 O presente Relatório traz como estrutura, na seção seguinte, 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. Na 
Seção 4 apresenta-se a Organização Social denominada Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, com a qual o Estado, por meio da SEDET, 
celebrou o Contrato de Gestão. A Seção 5 está reservada ao financiamento das 
Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda, destacando-se a criação e o 
estabelecimento do Fundo Estadual do Trabalho – FET e do Conselho Estadual 
do Trabalho – CET. Na Seção 6 está contemplada a execução das Políticas 
Públicas do Trabalho, no Ceará, em 2019, na qual se descreve a execução física e 
financeira do Contrato de Gestão nº 01/2019. Apresenta-se um panorama de 
cada um dos trimestres de 2019, com os resultados da execução física e 
financeira, a celebração do Termo Aditivo nº 01/2019 e uma síntese dos 
resultados alcançados na vigência do Contrato. Por fim, são tecidas algumas 
considerações conclusivas acerca dos elementos pertinentes à execução do 
Contrato de Gestão nº 01/2019.
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MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - ME
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 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 ministérios: 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 é constituída por sete secretarias 
especiais: 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.
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 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.

 2.1. Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 

Compete à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, 
conforme estabelece o Decreto nº 9.745/2018, de 8 de abril, as seguintes 
atribuições:

 I. Editar os atos normativos relacionados com o exercício de suas 
competências;

 II. Supervisionar as seguintes matérias de competência do Ministério:

 política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;
 propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
 metrologia, normalização e qualidade industrial;
 formulação da política de apoio à microempresa, à empresa de pequeno 
porte e ao artesanato;
 Zonas de Processamento de Exportação;

 III. Formular políticas públicas e diretrizes de trabalho, emprego, 
renda, salário e de empregabilidade;

 IV. Dispor sobre formação e desenvolvimento profissional;

 V. Elaborar, acompanhar e avaliar o plano estratégico e plurianual de 
investimentos nos temas relacionados com infraestrutura;

 VI. Promover a advocacia da concorrência e da competitividade;

 VII. Firmar contrato de gestão com a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) para execução das finalidades previstas na 
Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004;

 VIII. Dispor sobre a cooperação para implementação e execução de 
programas e ações de interesse público entre a administração pública federal 
e os serviços sociais autônomos de que trata este artigo, nos termos do 
disposto no Decreto nº 8.688, de 9 de março de 2016;
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 IX. Estimular e apoiar a economia digital, inclusive por meio de 
iniciativas destinadas à promoção do empreendedorismo e da criação de 
modelos de negócios inovadores;

 X. Atuar nos fóruns e nos organismos nacionais e internacionais 
destinados ao desenvolvimento de ações nos campos de economia digital, 
empreendedorismo, produtividade, competitividade, metrologia e demais temas 
pertinentes ao Ministério.

 2.2 Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE 

 A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, da Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade, no âmbito das suas competências, 
deverá efetuar o acompanhamento, a fiscalização e o monitoramento das ações 
que integram o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda – SPETR.

 Constituem seus objetivos estratégicos:

 I. Formular e propor políticas públicas de trabalho, emprego, renda, 
salário e de empregabilidade, como qualificação profissional, aprendizagem e 
estágio;

 II. Planejar, controlar e avaliar os programas relacionados com a geração 
de emprego e renda, o Seguro-Desemprego, o apoio ao trabalhador 
desempregado, o abono salarial, a formação e o desenvolvimento profissional 
para o mercado de trabalho;

 III. Planejar e coordenar as atividades relacionadas com o Sistema 
Nacional de Emprego quanto às ações integradas de orientação, recolocação, 
qualificação profissional e habilitação ao Seguro-Desemprego;

 IV. Planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de estímulo ao 
primeiro emprego e de preservação do emprego;

 V. Acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, dos acordos e das 
convenções ratificados pelo governo brasileiro junto a organismos internacionais, 
em especial à Organização Internacional do Trabalho – OIT, nos assuntos de sua 
área de competência;

 VI. Promover estudos da legislação trabalhista e da correlata, no âmbito 
de sua competência, e propor o seu aperfeiçoamento;

 VII. Supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com outros órgãos 
do Governo federal e com órgãos dos governos estaduais, distrital e municipais;
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 VIII. Promover o desenvolvimento da Rede Observatórios do Trabalho; 

 IX. Editar normas no âmbito de sua área de competência.

 2.3 Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda – SPTER 

 O Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda – SPTER compreende o 
conjunto de políticas públicas que busca maior efetividade na colocação dos 
trabalhadores na atividade produtiva, visando à inclusão social, nas cidades e no 
campo, via emprego, trabalho e renda, por meio de atividades autônomas, 
pequenos empreendimentos individuais ou coletivos. O desenvolvimento das ações 
do SPTER deverá ocorrer no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE, de 
que trata o Decreto nº 76.403, de 08 de outubro de 1975.

 Desde então, as funções gerais definidas no âmbito desse Sistema 
referiam-se aos seguintes programas: 
i) Seguro-Desemprego; ii) abono salarial; iii) intermediação de mão de obra; 
iv) certificação e orientação profissional; v) qualificação social e profissional; 
vi) fomento às atividades autônomas e empreendedoras;  
vii) pesquisa e informações sobre o mercado de trabalho.

 Tendo por base este recorte analítico, apresenta-se a seguir um resumo da 
situação atual, concernente às Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda no 
Brasil, operantes a partir do ME.

 Seguro-Desemprego – assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado, em virtude da dispensa sem justa causa;
 Abono Salarial – benefício no valor de um salário-mínimo anual, assegurado 
aos empregados que recebem até dois salários-mínimos de remuneração mensal 
média, desde que cadastrados há cinco anos ou mais no Programa de Integração 
Social – PIS / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e 
que tenham trabalhado, pelo menos, trinta dias em um emprego formal, no ano 
anterior;
 Intermediação de Mão de Obra – captação de vagas junto às empresas e 
encaminhamento de trabalhadores em busca de emprego;
 Qualificação Profissional – oferta de cursos de qualificação profissional para 
trabalhadores desempregados ou em risco de desemprego e 
microempreendedores;
 Geração de Emprego e Renda – concessão de crédito produtivo assistido a 
micro e pequenas empresas, cooperativas e trabalhadores autônomos.

 As políticas do Sistema Público de Emprego acima relacionadas, referem-se 
apenas àquelas sob a responsabilidade do ME, visto que são executadas outras 
ações voltadas para os profissionais autônomos e trabalhadores informais.
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 2.4 Sistema Nacional de Emprego – SINE 

 O Sistema Nacional de Emprego – SINE foi instituído pelo Governo Federal, 
por meio do Decreto Nº 76.403, de 08 de outubro de 1975, atualmente vinculado ao 
ME, por intermédio da SPPE. Sua criação fundamenta-se na Convenção nº 88, da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, que trata da organização do Sistema 
Público de Emprego – SPE, ratificada pelo Brasil em 1957.

 Constituem objetivos do SINE, de acordo com o Decreto de sua criação:

 Organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o mercado de 
trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da Política de Emprego, em 
nível local, regional e nacional;

 Implantar serviços e unidades de atendimento para colocação de 
trabalhadores nas empresas em todo o país, necessários à organização do 
mercado de trabalho;

 Identificar o trabalhador por meio da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS;

 Propiciar informação e orientação ao trabalhador quanto à escolha de 
emprego;

 Fornecer subsídios aos sistemas educacionais e de formação profissional;

 Estabelecer condições para a adequação entre demanda do mercado e a 
força de trabalho em todos os níveis de capacitação.

 O SINE se expandiu pelo Brasil e conta com mais de 1.500 unidades de 
atendimento presentes em aproximadamente 1.200 municípios. É um dos maiores 
serviços públicos de emprego do mundo e está gerido por meio de termos de 
adesão entre o ME e governos estaduais e municipais, sendo operado pelas 
respectivas secretarias 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.

 Os dados são controlados no Portal Emprega Brasil, que permite o 
cruzamento de informações do perfil das vagas captadas e do perfil do trabalhador 
inscrito. Parte dos recursos financeiros para custeio e manutenção do SINE nos 
estados e municípios brasileiros, especialmente os relativos ao pagamento de seus 
funcionários, são provenientes de contrapartida das unidades da federação.
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 A origem da Secretaria remonta ao ano de 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 Lei nº 6.085, de 08 de novembro de 1962, 
publicada no Diário Oficial. Nesse mesmo instrumento legal, entre outras 
reestruturações, foi criada também a Secretaria do Trabalho de Ação Social – 
SETAS, que lhe atribuiu estudos de problemáticas atinentes ao trabalho e ação 
social.

 Já em 1966, com a Lei n° 8.579 de 07.10.1966, o Estado do Ceará passa 
definitivamente a ter em sua estrutura uma Secretaria que aborde os interesses 
econômicos do Estado, onde a SETAS passa a denominar-se Secretaria do 
Trabalho, Indústria e Comércio e, aquela, Secretaria de Agricultura.

 Uma profunda reestruturação foi realizada em 1968, por meio da Lei n° 
9.146 de 06.09.1968, na qual a Secretaria teve sua nomenclatura modificada, 
passando assim a ser denominada Secretaria do Trabalho, Indústria, Comércio e 
Bem Estar Social e competindo 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.

3 
SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E 
TRABALHO – SEDET 
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 Em 1971, o Decreto n° 9.440 de 16.06.1971, conferiu uma nova 
denominação passando então a ser chamada de Secretaria de Indústria e 
Comércio – SIC, continuando com as atribuições do Trabalho. Apesar de não 
permanecer em sua nomenclatura, relações mais bem explicitadas no Decreto 
n° 9.455 de 22.06.1971, inclui em suas competências a assistência ao Artesanato, 
aos Distritos Industriais, a Junta Comercial do Ceará e todas as “entidades da 
administração indireta que forem organizadas para a exploração de atividades 
industriais, abrangendo o turismo, exportação e tecnologia”.

 No ano de 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, com a Lei n° 13.875 de 
07.02.2007, cuja finalidade era deliberar de maneira estratégica, harmônica e 
interdisciplinar sobre a Política de Desenvolvimento Econômico.

 Em 2015, o CEDE passou a ser denominado de Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico – SDE, por meio da Lei nº 15.773, de 10.03.2015, 
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, que além das atribuições 
da extinta SDE, absorveu também as atribuições da Agricultura, Pesca e 
Aquicultura.

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

 Formular, implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento 
Econômico do Estado do Ceará;

 Promover a integração interinstitucional na execução da Política de 
Desenvolvimento Econômico;

 Acompanhar, elaborar estatísticas e indicadores econômicos nacionais e 
internacionais e seus reflexos na economia estadual;

 Realizar articulação interinstitucional e intersetorial para melhoria do 
ambiente de negócios;
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 Promover ações estratégicas para atrair e apoiar novos negócios e 
iniciativas de investimentos;

 Definir, acompanhar e avaliar políticas e programas de incentivo 
econômicos aos setores produtivos;

 Fomentar o empreendedorismo por meio de incentivos econômicos, 
estruturais e gerenciais;

 Acompanhar os acontecimentos macroeconômicos nacionais e 
internacionais e seus reflexos na economia estadual;

 Definir, aprovar e acompanhar projetos de investimentos no setor de 
indústria, comércio, economia criativa, agronegócios empresariais de médio e 
grande porte; 

 Desenvolver e fomentar a promoção comercial de âmbito nacional e 
internacional;

 Definir prioridades e critérios para concessão, alteração, prorrogação e 
extinção de incentivos fiscais, financeiros ou tributários do Estado;

 Avaliar e monitorar a política de incentivos fiscais, financeiros ou 
tributários do Estado;

 Promover a interiorização de políticas públicas voltadas ao 
fortalecimento de vocações locais na indústria, comércio e serviços, de forma a 
diminuir as desigualdades sociais e regionais;

 Planejar e desenvolver programas de apoio e incentivos ao micro e 
pequeno empreendedor;

 Apoiar a comercialização dos produtos das micro e pequenas empresas;

 Monitorar o mercado de trabalho, subsidiando o governo e a sociedade 
na formulação de políticas econômicas;

 Gerir o Fundo Estadual do Trabalho do Ceará – FET;

 Ampliar as oportunidades de acesso à geração de trabalho e renda por 
meio de programas de desenvolvimento dos setores econômicos;
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 Divulgar as potencialidades do Ceará nas esferas local, nacional e 
internacional;

 Promover, integrar e executar ações que promovam a política e o 
fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APL, em diversos setores 
produtivos;

 Coordenar e supervisionar a gestão das entidades vinculadas, aprovando 
as políticas e diretrizes e definindo as respectivas estratégias de atuação;

 Participar, por meio de seu dirigente, de reuniões de órgãos congêneres 
no âmbito regional e nacional;

 Fomentar e desenvolver programas de apoio e incentivo às cooperativas 
e iniciativas de socioeconomia solidária;

 Formular normas técnicas e os padrões de proteção, conservação e 
preservação das cadeias produtivas;

 Estimular a formação, o fortalecimento e a consolidação das cadeias 
produtivas;

 Ampliar as oportunidades de acesso à geração de trabalho e renda.

 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, 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.
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 3.1 Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo – SEXEC-EMP

 A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo – SEXEC-EMP é 
encarregada da 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 do Trabalho e Empreendedorismo 
constituem-se no registro formal das atividades e tarefas dos integrantes das 
equipes de trabalho 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:

 Articulação, integração e promoção da Política do Trabalho e 
Empreendedorismo à Política de Desenvolvimento Econômico do Estado;
 Alinhamento e direcionamento estratégico da Política do Trabalho e 
Empreendedorismo com as diretrizes governamentais para o desenvolvimento 
do Estado;
 Ampliação das oportunidades de ocupação, trabalho, emprego e 
empreendedorismo voltadas prioritariamente para as demandas do setor 
produtivo do Estado;
 Fomento à melhoria da formação da mão de obra e da qualificação do 
trabalhador cearense, com vistas à sua inserção produtiva e sua colocação no 
mercado de trabalho;
 Contribuição para a consolidação, a sustentabilidade e o 
desenvolvimento do sistema público de emprego do Estado do Ceará.

  3.1.1 Coordenadoria do Trabalho e Renda – COTRA

 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, 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 é 
realizada mediante Contrato de Gestão celebrado com uma Organização Social, 
denominada Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, devidamente 



15 
 

qualificada, inclusive possuindo a Certificação de Sistema de Gestão na Norma 
ISO-9001, pela Det Norshe Veritas – DNV.

A Coordenadoria do Trabalho e Renda encerra as seguintes atribuições:

 Coordenar a implementação da Política Pública de Trabalho, Emprego e 
Renda no Estado do Ceará, integrando suas ações com as políticas do 
desenvolvimento econômico e com as demais políticas de governo
 Estabelecer permanente articulação com as demais secretarias setoriais 
e com o Governo Federal, para fortalecimento das ações do Sistema Público de 
Emprego, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE- e a geração de 
trabalho, emprego e renda no Ceará;
 Coordenar o planejamento e a execução das ações do Sistema Público de 
Emprego, no âmbito do Programa SINE, no Ceará, conforme diretrizes 
governamentais;
 Articular a formação de parcerias e cooperação entre os agentes locais e 
órgãos governamentais, agências internacionais, universidades, institutos de 
pesquisa, empresas e organizações do setor privado;
 Realizar articulações para o desenvolvimento de programas e projetos 
de formação profissional, em atendimento às demandas de eixos 
estruturantes de desenvolvimento do Governo do Estado;
 Promover a realização de estudos e pesquisas necessários à formulação 
e ajustes da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda do Estado do 
Ceará;
 Estabelecer as diretrizes e coordenar a elaboração e execução do 
Contrato de Gestão celebrado entre o Estado do Ceará, por meio da SEDET, 
com o IDT;
 Supervisionar as unidades de atendimento do SINE e demais áreas do 
trabalho;
 Planejar e coordenar o processo de criação e acompanhamento dos 
Conselhos Municipais do Trabalho – COMUT e sua articulação com o Conselho 
Estadual do Trabalho – CET, exercendo a Secretaria Executiva do colegiado 
tripartite;
 Desenvolver parcerias com o setor produtivo cearense, participando das 
ações empreendidas no âmbito dos projetos prioritários das Câmaras Setoriais 
coordenadas pela SEDET;
 Elaborar e monitorar os termos de colaboração e de fomento, visando à 
inclusão produtiva e econômica e à geração de trabalho e renda. 

  3.1.2 Coordenadoria do Empreendedorismo e APL – COEMP

 A Política Pública do Trabalho e Empreendedorismo no Ceará é executada 
pela SEDET, instituída pela Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, 
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constituindo-se no órgão da administração direta, cuja finalidade é formular, 
implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico do Estado.

 No cumprimento de sua missão institucional, a SEDET coordena e 
desenvolve planos, programas e projetos no âmbito da Política Pública do 
Trabalho e Empreendedorismo, em consonância com as diretrizes do Ministério 
da Economia – ME, por meio da SEXEC-EMP.
 
 As atribuições da Coordenadoria do Empreendedorismo e Arranjos 
Produtivos Locais estão a seguir apresentadas:

 Planejar e coordenar a política de incentivos ao empreendedorismo no 
Estado do Ceará;

 Promover a formação profissional e a capacitação gerencial de 
empreendedores cearenses;

 Incentivar a formalização e oportunizar a assistência técnica de 
microempreendedores individuais – MEI, de micros e pequenas empresas – 
MPE e de empresas de pequeno porte – EPP;

 Promover a inclusão econômica e produtiva no meio urbano e rural, 
priorizando os Arranjos Produtivos Locais – APL;

 Planejar as ações de identificação de vocações e oportunidades locais e 
regionais para a geração de empreendimentos produtivos;

 Estimular a produção, a ampliação da capacidade de autogestão 
econômica dos empreendedores e grupos produtivos;

 Promover o fortalecimento das formas associativas, a sustentabilidade, a 
segurança da autonomia, a articulação com as políticas setoriais no processo 
de desenvolvimento econômico local;

 Identificar fontes de crédito e financiamento com vistas à captação de 
recursos financeiros para a implantação e implementação de projetos 
produtivos;

 Apoiar os participantes dos empreendimentos autogestionários na 
identificação de oportunidades e acesso à qualificação técnica e gerencial;

 Possibilitar acesso e fomento de MEI, de MPE e de EPP a linhas de crédito 
e financiamento de projetos produtivos;
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 Promover tecnologia e assistência técnica aos pequenos negócios 
produtivos locais;

 Realizar e coordenar o Fórum Estadual das Micros e Pequenas Empresas 
do Ceará; 

 Gerir o Fundo de Financiamento às Micros, Pequenas e Médias Empresas 
do Estado do Ceará – FCE. 

 3.2 Rede de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego no Ceará – 
SINE/CE 

 A rede de atendimento do SINE/CE, coordenada pela SEDET, coincide com 
a estrutura descrita sob a gestão do IDT, no Ceará. Além das 18 (dezoito) 
unidades de atendimento possui a matriz estadual. 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. 
Também dispõe de postos conveniados para atendimento do 
Seguro-Desemprego com nove prefeituras.

 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:

 Intermediação de Mão de Obra – IMO: cadastramento de trabalhadores, 
captação de vagas, encaminhamento de trabalhadores às empresas, colocação 
de trabalhadores no emprego e inserção de profissionais autônomos na 
prestação de serviços;
 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: solicitação da CTPS e 
entrega aos trabalhadores;
 Seguro-Desemprego – SD: atendimento e encaminhamento de 
requisição dos trabalhadores habilitados;
 Qualificação Social e Profissional – QSP: oficinas de orientação para o 
trabalho e cursos de qualificação de trabalhadores.

 O IDT é o executor direto dessas atividades, inclusive assume a 
responsabilidade pela manutenção e gestão das unidades de atendimento aos 
trabalhadores. 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.
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 Fundado em 3 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)1 pelo Governo do Estado, 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 é exercida pela SEDET, por 
meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, na estrutura da 
qual se encontra a COTRA. 

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

4 
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO 
DO TRABALHO – IDT 

1 Como OS, o IDT está apto a prestar serviços para entes públicos e privados, em conformidade com a 
Lei nº 12.781/1997, de 30 de dezembro.
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 Intermediação de trabalhadores para o emprego;

 Intermediação de trabalhadores para serviços autônomos;

 Seguro-Desemprego e Abono Salarial;

 Qualificação profissional;

 Pesquisa de emprego e desemprego;

 Apoio a pequenos empreendedores.

 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, com o IDT, constitui um 
instrumento jurídico que espelha a parceria estabelecida entre a SEDET e o IDT, 
mediante a discriminação das atribuições, responsabilidades e obrigações das 
partes, observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e economicidade.
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 5 
FINANCIAMENTO
DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
TRABALHO E RENDA

 5.1  Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT

 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 e ao 
financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de 
desenvolvimento econômico.

 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:

 Benefício do Seguro-Desemprego – promove a assistência financeira 
temporária ao trabalhador desempregado, em virtude de dispensa sem justa 
causa;
 Intermediação de mão-de-obra – busca recolocar o trabalhador no 
mercado de trabalho, de forma ágil e não onerosa, reduzindo os custos e o 
tempo de espera de trabalhadores e empregadores;
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 Qualificação social e profissional – visa à qualificação social e profissional 
de trabalhadores, certificação e orientação do trabalhador brasileiro, com 
prioridade para as pessoas discriminadas no mercado de trabalho por 
questões de gênero, raça/etnia, faixa etária e/ou escolaridade.

 Em torno do FAT estruturou-se um arranjo institucional para garantir a 
execução do SPTER, de maneira descentralizada e participativa. Isto permite a 
aproximação entre o executor das ações e o cidadão, trabalhador que delas se 
beneficiará, oferecendo-lhe a possibilidade de participar e exercer o controle 
social por meio dos canais adequados.

 O estabelecimento do Fundo e do seu mecanismo de financiamento 
permitiu a expansão do SINE pelos estados e municípios brasileiros. Os antigos 
convênios financiaram as ações e os programas de ativação do mercado de 
trabalho dos seus postos de atendimento com recursos do FAT e com recursos 
próprios dos estados ou municípios.

 A partir de 2019, com o advento da celebração de Termo de Adesão da 
SEDET ao SINE, os recursos do FAT serão transferidos automaticamente ao 
Fundo Estadual do Trabalho – FET, por meio de apresentação e aprovação de um 
Plano de Ações e Serviços – PAS. Serão utilizadas soluções tecnológicas para 
gerir a execução física e financeira, como a Plataforma Mais Brasil e o BB Ágil do 
Banco do Brasil.

 5.2 Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
CODEFAT

 Assim como o FAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – CODEFAT foi criado em janeiro de 1990, pela Lei nº 7.998. É um 
órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por representantes 
das entidades de trabalhadores, empregadores e governo. 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:

 Elaborar diretrizes para programas e alocação de recursos;
 Aprovar e acompanhar a execução dos programas de geração de 
trabalho e renda;
 Deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução 
orçamentária e financeira do FAT;



22 
 

 Propor o aperfeiçoamento da legislação referente às Políticas Públicas 
de Emprego e Renda;
 Fiscalizar a administração do FAT.

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

 O CODEFAT estabeleceu critérios para o reconhecimento dos CET e dos 
COMUT, 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 ação e serviços propostos pelos entes 
e analisados pelo ME, conforme as resoluções emanadas do CODEFAT.

 5.3 Fundo Estadual do Trabalho – FET

 O Fundo Estadual do Trabalho – 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 Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, em regime de 
financiamento compartilhado, no âmbito do SINE, 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 Estadual de Trabalho, Emprego e Renda.

 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 de Trabalho, Emprego e Renda.

 O Estado, por meio do FET, poderá efetuar repasses financeiros aos 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. 
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 É condição para o recebimento dos repasses, a efetiva instituição e 
funcionamento nos municípios das seguintes medidas:

I. Criação e regulamentação do Conselho Municipal do Trabalho – COMUT, 
de composição tripartite e paritária entre governo, trabalhadores e 
empregadores;

II. Criação e regulamentação do Fundo Municipal de Trabalho, sob 
orientação e controle dos respectivos Conselhos Municipais do Trabalho; 

III. Elaboração e aprovação do Plano de Ações e Serviços do SINE. 

 5 .4 Conselho Estadual do Trabalho – CET do Estado do Ceará

 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 em Decreto do Poder Executivo Estadual, observada a 
regulamentação do CODEFAT. 

 Compete ao CET gerir o Fundo Estadual do Trabalho e exercer as seguintes 
atribuições:

I. Propor, deliberar e definir acerca da Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, em consonância com a Política Nacional de Trabalho, 
Emprego e Renda; 

II. Apreciar e aprovar o Plano de Ações e Serviços do SINE, bem como a 
proposta orçamentária da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, a ser 
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Estadual responsável pela 
coordenação da Política Estadual de Trabalho, Emprego e Renda; 

III. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos estabelecidos 
pelo FAT e pelo Ministério do Trabalho, Coordenador Nacional do SINE;

IV. Orientar e controlar o respectivo Fundo do Trabalho, Emprego e Renda; 

V. Aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios da Resolução 
CODEFAT que trata do funcionamento dos Conselhos;
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 VI. Exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao SINE 
depositados em conta especial de titularidade do Fundo do Trabalho, Emprego 
e Renda; 

 VII. Apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a 
execução das ações relativas à utilização dos recursos federais 
descentralizados para os Fundos do Trabalho das esferas de governo que 
aderirem ao SINE. 

 Tal como o CODEFAT, o CET conta com uma Secretaria Executiva exercida 
pela SEDET, a ela cabendo à realização das tarefas técnico-administrativas.

 O antigo Conselho Estadual do Trabalho, criado pelo Decreto n.º 23.306, de 
15 de julho de 1994, exerceu suas funções até a data em que foi regulamentada 
a Lei nº 16.877, de 10 de maio de 2019, que instituiu o novo Conselho Estadual 
do Trabalho – CET. A regulamentação da Lei nº 16.877/2019 se materializou pelo 
Decreto nº 33.459/2020, de 30 de janeiro, marcando o início da vigência do atual 
Conselho.
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 6 
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 16.710/2018, de 21 de 
dezembro.

 Nos tópicos a seguir, serão apresentados os indicadores e metas 
pactuados, bem como os resultados alcançados, do ponto de vista físico e 
financeiro, registrados em cada um dos trimestres de 2019. No que diz respeito 
à execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda durante o 
primeiro trimestre – não obstante esteja fora da vigência do Contrato de Gestão 
– serão tecidos comentários em face do caráter de ação continuada, igualmente 
cumpridas pela Organização Social.

 6.1 O Primeiro Trimestre de 2019

No período compreendido pelos meses de janeiro a março de 2019, as 
atividades do SINE/CE foram executadas sem interrupção pelo IDT, em 32 (trinta 
e duas) unidades de atendimento existentes na capital e no interior do Ceará. 
Durante esse período, a nova Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho – SEDET estruturou as bases para pactuação de contrato de gestão com 
a organização social.
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 Enquanto se definiam as metas e indicadores a serem pactuadas no 
contrato de gestão, as atividades continuavam sendo executadas em todas as 
unidades de atendimento do SINE-CE/IDT. O trabalho realizado pelo IDT nesse 
período teve sua execução reconhecida pelo Estado, por meio de um Termo de 
Reconhecimento de Dívida.

 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 implementadas pela Lei n.º 16.710/2018, de 21 de dezembro, que 
dentre outras disposições, redistribuiu entre as Secretarias de Governo algumas 
competências, notadamente a pasta do Trabalho, que passou a integrar a 
estrutura administrativa da SEDET.

 O Programa de Trabalho cumprido no período abordou as seguintes 
entregas:

 Atendimento integrado ao trabalhador do setor formal;
 Colocação de trabalhadores nas empresas;
 Entrega de CTPS aos trabalhadores;
 Habilitação dos trabalhadores requerentes do Seguro-Desemprego;
 Atendimento ao trabalhador do setor informal;
 Prestação de serviços pelos profissionais autônomos intermediados pelo 
Centro de Formação e Inserção Social pelo Trabalho – CEFIT.

 O Plano de Trabalho detalhou dois aspectos, a saber:

 Atendimento integrado ao trabalhador do setor formal e informal;
 Despesas administrativas.

 Destaca-se na comprovação da execução física realizadas nesse período, o 
alcance superior a 100% dos indicadores relacionados aos trabalhadores do 
setor formal. Um dos indicadores mais relevantes da Política é a colocação de 
trabalhadores nas empresas. A previsão de 9.480 trabalhadores colocados foi 
superada, com o registro de 10.132 colocações de trabalhadores do setor formal 
entre janeiro e março de 2019 (Tabela 1), compreendendo o índice de 106,9%.

 No que diz respeito ao indicador de Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS entregue aos trabalhadores, a meta de 8.945 entregas também foi 
superada, sendo alcançado um total de 9.834 CTPS entregues aos trabalhadores 
cearenses. Isso correspondeu a 109,9% de execução (Tabela 1).
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 Um serviço relevante dessa Política Pública é o apoio para a habilitação ao 
benefício do Seguro-Desemprego por parte dos trabalhadores do setor formal 
desligados das empresas. No período de janeiro a março de 2019 esperava-se 
encaminhar 37.785 requerimentos do Seguro-Desemprego. Conforme 
demonstrado na Tabela 1, foram encaminhados 40.850 requerimentos de 
trabalhadores, o que compreendeu a 108,1% do previsto.

 No que diz respeito à intermediação de serviços prestados por 
profissionais autônomos, embora a meta tenha compreendido 84,7% o 
atendimento ao trabalhador do setor informal foi considerado muito bom 
(Tabela 1). 

 

 
 De acordo com os registros e parecer jurídico, os trabalhos executados 
pelo IDT trataram de ações contínuas, materializadas na oferta dos serviços do 
Sistema Público de Emprego, e cumpriram de maneira satisfatória as metas do 
período.

 Por meio do Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD Nº001/2019), 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.

 6.2 O Contrato de Gestão nº 01/2019

 O Contrato de Gestão nº 01/2019, foi pactuado entre o Estado do Ceará, 
por meio da SEDET e o IDT, com vigência entre 1º de abril e 31 de dezembro de 
2019. 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, 
habilitação ao Seguro-Desemprego e outras ações de desenvolvimento 
econômico de interesse do Governo do Estado.

 

Indicador de desempenho Previsto Realizado Índice 
(%)

Trabalhadores colocados nas empresas 9.480,0 10.132,0 106,9

CTPS entregues aos trabalhadores 8.945,0 9.834,0 109,9

Trabalhador do setor formal requerentes do 
Seguro-Desemprego 37.785,0 40.850,0 108,1

Serviços prestados por profissionais autônomos 
intermediados pelo CEFIT/Autônomo 10.771,0 9.128,0 84,7

Fonte:SEDET

Tabela 1: Indicadores de desempenho no período de janeiro a março de 2019



28 
 

  
Nº Indicador Unidade Meta 2019

1 Colocação dos Trabalhadores nas Empresas Trabalhador         55.917 

2 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Entregues aos 
Trabalhadores CTPS          18.258 

3 Trabalhadores do Setor Formal Requerentes do 
Seguro Desemprego Habilitados Trabalhador      101.107 

4 Serviços Prestados por Trabalhadores Autônomos Intermediados Serviço          29.995 

 Ressalta-se um aspecto relevante, que trata do número de unidades 
de atendimento do Sistema Nacional de Emprego – SINE, no âmbito do 
Estado do Ceará. Até março de 2019 havia 32 unidades de atendimento 
do SINE operadas pelo IDT (SINE-CE/IDT). Em face de reduções na 
disponibilidade financeira do Estado em 2019 – situação agravada pela 
indisponibilidade de repasses do Governo Federal para essas ações – 
permaneceram no Contrato de Gestão nº 01/2019 apenas 18 unidades de 
atendimento do SINE-CE/IDT.
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Nº Indicador Pessoal 
(R$)

Custeio
(R$)

Investimento
(R$)

Total
(R$)

1 Atendimento integrado ao traba-
lhador do setor formal e informal 7.203.546,06      2.604.698,34 0,00     9.808.244,40 

2 Despesas administrativas     2.893.209,64      949.997,97 0,00     3.843.207,61 

10.096.755,70  3.554.696,31  0,00 13.651.452,01  Total

para cobrir as despesas administrativas do Instituto.
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6.2.4 A Comissão de Avaliação

 As notas referentes à execução dessas ações são calculadas em 
conformidade com o percentual de execução das metas, atribuindo-lhes 
notas em particular. Para a média das notas obtidas pelas metas referentes 
às ações (a), (b) e (c), é atribuído um peso 3. Para a nota obtida pela meta 
referente à ação (d) é atribuído um peso 2. A soma da pontuação final é 
dividida pelo total dos pesos (3 + 2 = 5), obtendo-se a Pontuação Global. 
Uma vez que essa for atingida, se define um Conceito a partir de uma 
escala, apresentada no Quadro 2.

A execução dos contratos de gestão, de que trata esta Lei, será 
fiscalizada e avaliada por Comissão de Avaliação composta por 3 
representantes do órgão ou entidade supervisora da área da 
atividade fomentada, designados por ato formal do Secretário de 
Estado ou autoridade competente.
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 Os números absolutos e respectivos índices alcançado na execução 
física do Contrato de Gestão nº 01/2019, no período de abril a junho de 
2019, analisados de acordo com a Sistemática de Avaliação do referido 
Contrato, evidenciam que a OS obteve 10,0 em 3 metas relacionadas ao 
atendimento integrado ao trabalhador formal e nota 8,0 em 1 meta 
relacionada ao atendimento integrado ao trabalhador do setor informal, 
evidenciando o desempenho satisfatório dos indicadores especificados 
no Contrato. No período de abril a junho, 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.
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 Tratando-se dos resultados apurados para o segundo trimestre de 
2019, na execução do Contrato de Gestão nº 01/2019, foram evidenciados 
o comportamento dos indicadores especificados para o período, 
segundo os quais, constata-se que a Organização Social obteve nota 10,0 
em 3 metas relacionadas ao atendimento integrado ao trabalhador 
formal, e nota 8,0 em 1 meta relacionada ao atendimento integrado ao 
trabalhador do setor informal, evidenciando o desempenho satisfatório 
dos indicadores especificados no Contrato. Constatou-se a mesma 
Pontuação Global de 9,2 verificada no trimestre anterior, conforme a 
Sistemática de Avaliação – Anexo VI do Programa de Trabalho.
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479.014,94; 69%

214.730,27; 31%
Dissídio cole�vo 2019

Ajuste no cálculo do
provisionamento de FGTS

provisionamento da multa rescisória, de 4% sobre o valor bruto do salário 
de cada um dos empregados (Figura 1).
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Descrição Pessoal 
(R$)

Custeio
(R$)

Investimento
(R$)

Total
(R$)

Termo Aditivo nº 01/2019 ao Contrato 
de Gestão nº 01/2019 547.766,02  145.979,19 0,00  693.745,21 
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7 
CONSIDERAÇÕES
FINAIS

 O período de pactuação do Contrato de Gestão nº 01/2019 foi marcado 
pelo momento de consolidação da nova estrutura organizacional do Governo do 
Estado do Ceará, após as adequações próprias decorrentes das mudanças 
ocorridas. 

 No que se refere à execução da Política Pública de Trabalho, Emprego e 
Renda, consolidaram-se as novas rotinas decorrentes da mudança da Setorial 
responsável pela sua execução, a SEDET. 

 O funcionamento de 18 (dezoito) unidades de atendimento do 
SINE-CE/IDT, a partir de abril de 2019, teve continuidade garantida ao longo do 
ano, seguindo fluxo normal. Além de alcançar êxito na execução física e 
financeira, o IDT iniciou um processo de modernização, revendo seu 
posicionamento estratégico, além de manter o foco no plano pactuado com a 
SEDET. 

 A constatação da pertinência do trabalho executado pelo IDT, no 
atendimento aos trabalhadores do setor formal e informal, bem como às 
empresas, permitiu ao Estado avaliar com um Conceito A – Muito Bom, o 
resultado alcançado por meio do Contrato de Gestão nº 01/2019.
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 Não obstante a redução do número de unidades de atendimento do 
SINE/CE, além da consequente redução da equipe do IDT, que as operaram, 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 tiveram a continuidade garantida e fortalecida. No novo tempo, a forma 
de prestar o serviço à sociedade fortalece o direcionamento para as adequações 
e modernização, dentre outras medidas. 

 Em face do êxito em 2019, novo Contrato de Gestão foi pactuado para 
2020, na expectativa da evolução da Organização Social, para o fortalecimento 
da sua atuação, ampliação e alcance das Políticas Públicas do setor, em 
benefício do desenvolvimento do Ceará. 
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