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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO:  

Meu Futuro 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE:  

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  

 
CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: 
Av Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 
 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emenda Parlamentar 

Emenda n.104  da Lei Orçamentária Anual 2017  

OBJETO: 

 
Realizar qualificação técnica dos jovens, no bairro Petrópolis, que buscam o 
primeiro emprego. 
 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus - Bairro Petrópolis  

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO LEGAL: 
 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

A proposta para a qualificação de jovens que buscam o primeiro emprego se inclui 

na interface entre as ações de qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho 

da Prefeitura de Manaus. Neste sentido, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento – SEMTRAD, através do Departamento de Qualificação, visa contribuir 

na ampliação das ações voltadas a promover qualificações que impactem a sociedade e 

ajudem jovens em busca do primeiro emprego a terem mais oportunidades no mercado de 

trabalho. 

O projeto “Meu Futuro” visa estreitar a lacuna existente atualmente entre o jovem 

que não tem condições de se qualificar e ter acesso ao mercado de trabalho, estando este 

cada vez mais competitivo, onde as oportunidades disponibilizadas se voltam em sua 

maioria, para pessoas com experiência e/ou qualificação profissional. Logo, faz-se 

necessário proporcionar condições igualitárias de competitividade no mercado profissional. 

A primeira edição do projeto será desenvolvida no bairro de Petrópolis, onde se 

pretende atender a comunidade e capacitar os jovens para o primeiro emprego. 

Os recursos financeiros a serem destinados ao projeto tem origem na emenda 

parlamentar n. 104 da LOA - Lei Orçamentária Anual 2017, destinadas para o Programa de 

Qualificação Técnica Profissional desta Secretaria. 

 

2. Justificativa 
 

Os jovens vêm enfrentando desafios para conquistar sua primeira oportunidade no 

mercado de trabalho. E a qualificação é fundamental para que esse público conquiste mais 

espaço e tenha mais oportunidades de inserção profissional. De acordo com a pesquisa 

“Você no Mercado de Trabalho”, realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e Instituto 

Votorantim, cada ano de estudo que o brasileiro acumula em seu currículo gera um salto 

médio em seu salário de 15,07%. 

 Considerando que numa sociedade cada vez mais competitiva, estar preparado é 

fundamental e que, muitos jovens almejam se qualificar e não possuem condições 

financeiras para custear esse processo de formação, a SEMTRAD busca proporcionar a 

esse público, condições de desenvolver competências técnicas para aperfeiçoamento 

educacional e profissional.   

Considerando ainda que, existe a oferta de vagas, porém, ainda há uma tímida 

demanda de profissionais qualificados aptos a preencher essas vagas, e que, a partir do 

http://www.fgv.br/cps/iv/
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momento que esses jovens estiverem inseridos no mercado de trabalho, os mesmos 

contribuirão com o aumento da renda da família, o que consequentemente influenciará no 

aumento do poder aquisitivo e sustentabilidade, promovendo assim, a movimentação da 

economia local, gerando um ciclo positivo.    

Diante desse cenário, esse projeto justifica-se pela necessidade de investimentos na 

formação profissional dos jovens, pois, entende-se que para garantir o acesso destes ao 

mercado de trabalho, os mesmos precisam de qualificação técnica.  

 

3. Público Alvo 

 Jovens em busca do primeiro emprego; 

 Faixa Etária: 16 a 24 anos; 

 Ambos os sexos. 

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

Realizar qualificação técnica de jovens no bairro Petrópolis, que buscam o primeiro 

emprego. 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Promover qualificação técnica aos jovens nas áreas de auxiliar administrativo, 

contabilidade básica e agente de portaria; 

 Ofertar ao mercado local mão-de-obra qualificada. 

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, bairro 

Petrópolis.  

6. Período de Execução  

O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) meses. 
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7. Metas  

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada, com a 

supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 
Capacitar aproximadamente 90 jovens na área de 

auxiliar administrativo 
 Oferecer curso de auxiliar administrativo com 

grade curricular mínima de 80h. 

2 
 

Capacitar aproximadamente 70 jovens na área de 
contabilidade básica 

 Oferecer curso de contabilidade básica com 
grade curricular mínima de 80h. 

3 
Capacitar aproximadamente 35 jovens na área de 
agente de portaria. 

 Oferecer  curso de agente de portaria com 
grade curricular mínima de 80h. 

4 
Certificar os concludentes dos cursos que 
complementarem no mínimo  75% da carga 

horária. 

 Entregar os certificados de conclusão dos 
cursos. 

5 
Ofertar aproximadamente 75% dos jovens 
capacitados  ao mercado de trabalho local.   

 Encaminhar os jovens ao SINE Manaus para 
cadastro no sistema de empregos. 

 

8. Resultados Esperados 

  

 Relação de presença dos jovens capacitados nas áreas de auxiliar administrativo, 

contabilidade básica e agente de portaria;  

 Cadastramento no SINE Manaus de 75% dos jovens capacitados e aptos ao 

mercado de trabalho. 

 

9. Metodologia 

 

Para a execução do projeto MEU FUTURO, a SEMTRAD deverá promover Edital de 

Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil, com intuito de 

firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de capacitar jovens em 

busca do primeiro emprego. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos 

seguintes cursos, abaixo relacionados, para capacitação de aproximadamente 195 jovens: 

 Cursos a serem ofertados: 

Ação Descrição 
Quant. de 

turma 
Carga 

horária 
Quantidade  

(vagas) Objetivo do curso 

1 

Curso técnico de 

Auxiliar Administrativo, 

1 turma de 30 alunos 

cada. (80h x 3 

3 240h 90 

 

Preparar o jovem para realizar atividades 
de apoio aos setores administrativos, 
financeiros e de recursos humanos das 

empresas, tratando e elaborando 
documentos diversos, prestando 
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turmas=240h) atendimento aos clientes e apoio logístico 
ao setor. 

 

2 

Curso técnico de 
contabilidade básica, 1 

turma de 35 alunos 

cada. (80h x 2 
turmas=160h) 

2 160h 70 

Preparar o jovem para realizar atividades 

contábeis, financeiras, elaboração de 
cálculos de forma rápida, em particular 
aqueles que estão presentes no dia-a-dia 

de sua atividade profissional. 

3 

Curso técnico de 
agente de portaria, 1 

turma de 35 alunos 

cada. (80h x 1 
turma=80h) 

1 80h 35 
Preparar o jovem para realizar atividades 

de porteiro através de conhecimentos e 
habilidades técnicas. 

 Total 195  

 
        

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação, nos cursos de: 

Curso de Auxiliar Administrativo – Organização de Escritório, Princípios de 

Administração de Recursos Humanos e Fundamentos de Logística – serão ministrados por 

meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno, 

perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações 

reais, de modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações 

práticas. 

         Curso de Contabilidade Básica – Fundamentos de Contabilidade e Custos– serão 

ministrados por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, 

possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e 

procedimentos em situações reais, de modo que possa estabelecer relações desses 

conhecimentos nas aplicações práticas, e que exigem raciocínio lógico-abstrato tais como 

porcentagem, juros simples e compostos. O aprendiz deve compreender os tipos de 

sociedades, a escrituração, os impostos, bem como realizar o preenchimento dos 

formulários, das documentações e a apresentação de resultados. 

Curso de Agente de Portaria – Aspectos gerais da função; aspectos humanos e 

aspectos operacionais da função – serão ministrados por meio de estratégias 

diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno, perceber a 

aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações reais, de 

modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas, com 

ênfase em suas atitudes e postura, que o capacitem para exercer a função de porteiro, 

com o preparo para enfrentar as diversas situações atinentes à vigilância e segurança.   
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10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda Carvalho 
Secretária Municipal de Trabalho, 
Emprego e Desenvolvimento 

Acompanhar os resultados dos ciclos do 
projeto. 

Fabio Castro Diretor de Qualificação 

Acompanhar as etapas de execução do 

projeto, sensibilizar e reunir os grupos 
participantes. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de 
relatórios , release, apresentações. 

Paulo Tyrone Assessor Jurídico  
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 
parceria. 

Leonan Oliveira Gerente de pesquisa e projetos 
Acompanhar a execução das etapas do 

projeto. 

 

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 
mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 
quadro 
atualizado 

das ações da 
Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 

Vereador 

Relatório 

Gerencial 
Mensal Secretária Gráficos  

02 

Orientar e 
preparar os 

jovens 
participantes 

Instituições 
pública e/ou 
organizações 

da sociedade 
civil 

 

Reuniões Quinzenal 

 
 

SEMTRAD 

Leis, Decretos 

03 

Evolução de 
atividades de 
acordo com 

cronograma 

EQUIPE DE 
GERENCIA-

MENTO 

Reuniões Diário Arquivo eletrônico 

04 

Informar a 

Sociedade da 
efetiva 

aplicação do 

Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 
Semanal 

Assessoria de 
imprensa 

Fotos, Mídias, 
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12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto:  

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 

  

13. Monitoramento e Avaliação  

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD 

acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme o Plano de Trabalho 

apresentado.   

Objetivo Específico Meta 
Indicadores de 

Resultados 
Meios de Verificação 

1. Promover qualificação técnica aos 
jovens nas áreas de auxiliar 
administrativo, contabilidade 
básica e agente de portaria; 

Capacitar aproximadamente 90 
jovens na área de auxiliar 
administrativo. 

 

 Cadastro/Matrícula 
dos inscritos; 

 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e relatório 
emitido pelo executor da 
qualificação 

Capacitar aproximadamente 70 
jovens na área de 
contabilidade básica. 

 

 Cadastro/Matrícula 

dos inscritos; 
 

 Lista de frequência. 

Documentos 

comprobatórios e 
relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

Capacitar aproximadamente 35 
jovens na área de agente de 
portaria. 

 
 

 Cadastro/Matrícula 
dos inscritos; 

 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 
relatório emitido pelo 

executor da qualificação 

Certificar os concludentes dos 
cursos que complementarem no 
mínimo 75% da carga horária. 

Relação de certificados 
entregues 

Relatório emitido pelo 
executor. 

2. Ofertar ao mercado local mão-de-
obra qualificada 

Ofertar aproximadamente 75% 
dos jovens capacitados  ao 

mercado de trabalho local. 

 Cadastro no SINE Documentos 

comprobatórios 
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14. Dos Recursos Financeiros   

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), como 

investimento para realização do projeto “Meu Futuro”, distribuído em uma única parcela, 

conforme cronograma de desembolso abaixo: 

14.1. Cronograma de Desembolso 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 
 

16. Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para 

execução das metas de 1 a 5 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “ Meu Futuro”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

32.000,00 

Total 32.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 32.000,00 
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ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo; 
        

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica; 
        

 Realização do curso de auxiliar administrativo         

 Realização do curso de contabilidade básica 
        

 Realização do curso de agente de portaria 
        

 Entrega dos certificados 
        

 Prestação de contas 
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  
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d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:                                                       

                             

 

Leonan de Jesus oliveira Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

  Gerente de Pesquisas e Projetos                                Diretor de Qualificação Profissional 
 

 

 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Informática Básica 

“TÔ NA REDE” 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, abril/2017 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO:  

Tô na Rede 

 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE:  

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  

 

CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: 
Av Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 
 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emendas Parlamentares 

Emenda nº 105 da Lei Orçamentária Anual - LOA 2017  

OBJETO: 
 
Realizar curso de informática básica no bairro Petrópolis. 
 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Bairro Petrópolis - Cidade de Manaus 

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO LEGAL: 

 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

A proposta para oferecer capacitação e inclusão digital via curso de informática 

básica, se inclui na interface entre as ações de qualificação e inserção de pessoas no 

mercado de trabalho realizadas pela Prefeitura de Manaus. Neste sentido, a Secretaria 

Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, através do 

Departamento de Qualificação, visa contribuir na ampliação das ações voltadas a 

promover qualificações que impactem a sociedade e auxiliem a inserção destas no 

mercado de trabalho. 

O projeto “Tô na Rede” visa oferecer à comunidade um projeto de inclusão 

digital, por meio de cursos de informática de curta duração, com o intuito de potencializar a 

oportunidade de emprego, considerando que um dos requisitos essenciais para uma vaga 

de emprego são conhecimentos de informática. Logo, faz-se necessário proporcionar 

condições igualitárias de competitividade no mercado profissional. 

A primeira edição do projeto será desenvolvida no bairro de Petrópolis, onde 

pretende-se atender a comunidade. 

Os recursos financeiros a serem destinados ao projeto tem origem na emenda 

parlamentar nº 105, da LOA - Lei Orçamentária Anual 2017, destinadas para o Programa 

de Qualificação Técnica Profissional desta Secretaria. 

 

2. Justificativa 
 

O mercado de trabalho está bem mais exigente e busca sempre os profissionais mais 

capacitados e experientes.  Isso nos leva a acreditar que a qualificação é fundamental para 

que se consiga capacitar e preparar pessoas e consequentemente inseri-las no mercado 

profissional.  

 Considerando que numa sociedade cada vez mais competitiva, estar preparado é 

fundamental e que a inclusão digital possibilita ao participante do curso aprendizado para a 

utilização de ferramentas essenciais e indispensáveis para acesso a oportunidades de 

emprego.  

Além disso, a inclusão digital proporciona mais acessibilidade à educação e 

formação, através de programas de educação à distância e troca de informações, através 

da Internet. Mas, para que um cidadão possa realizar todas essas atividades, é necessário 

que o mesmo saiba operar e interagir com a tecnologia e com os equipamentos.  
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Diante desse cenário, a Prefeitura de Manaus, por meio da SEMTRAD busca 

proporcionar a esse público, condições e conhecimento para uso interdisciplinar de 

ferramentas utilizadas na era digital. Logo, esse projeto justifica-se pela necessidade de 

investimentos voltados a inclusão digital, a fim de proporcionar igualdade de competição 

por oportunidades no mercado de trabalho.  

 

3. Público Alvo 

 Moradores do Bairro Petrópolis; 

 Faixa Etária: 16 a 50 anos; 

 Ambos os sexos. 

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

Oferecer à comunidade um projeto de inclusão digital, por meio de cursos de 

informática básica de curta duração. 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Promover a qualificação técnica para pessoas na área de Informática Básica, 

contribuindo para a diminuição da exclusão digital, que hoje é bastante expressiva 

em nossa sociedade.   

 Ofertar ao mercado local mão-de-obra qualificada. 

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, bairro 

Petrópolis.  

6. Período de Execução  

O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) meses. 
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7. Metas  

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada, com a 

supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 
Capacitar aproximadamente 100 pessoas na área 

de informática básica. 
 Oferecer a qualificação com grade curricular 

mínima de 60h. 

2 
 

Certificar os concludentes do curso que 
complementarem no mínimo 75% da carga horária 

 Entregar os certificados de conclusão do curso. 

3 
Ofertar aproximadamente 75% das pessoas 
capacitadas  ao mercado de trabalho local.   

 Encaminhar as pessoas ao SINE Manaus para 
cadastro no sistema de  empregos. 

 

8. Resultados Esperados 

  

 Relação de presença das pessoas capacitadas; 

 Reduzir o analfabetismo digital na sociedade; 

 Promover o bem estar social aos participantes do curso; 

 Cadastramento no SINE Manaus de 75% das pessoas capacitadas e aptas ao 

mercado de trabalho. 

 

9. Metodologia 

 

Para a execução do projeto “Tô na Rede”, a SEMTRAD deverá promover Edital de 

Chamamento Público para selecionar entidades públicas e/ou organizações da sociedade 

civil, com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de 

capacitar jovens em busca do primeiro emprego. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos 

seguintes cursos, abaixo relacionados, para capacitação de aproximadamente 100 

pessoas: 

Curso a ser ofertado:                      

Ação Descrição 
Quant. 

de 
turma 

Carga 
horária 

Quantidade  

(vagas) Objetivo do curso 

1 

Curso técnico de Informática 

básica, 1 turma de 20 alunos 

cada. (60h x 5 turmas=300h) 
5 300h 100 

Preparar o participante para utilizar 

equipamentos de informática, manuseio e 
utilização de ferramentas do pacote office, e 
outros necessários e pertinentes ao conteúdo 

do curso. 

 Total 100  
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Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação serão ministrados por meio de estratégias 

diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno, perceber a 

aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações reais, de 

modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas. 

 

10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda 
Carvalho 

Secretária Municipal de 
Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento. 
Acompanhar os resultados dos ciclos do projeto. 

Fabio  
Castro 

Diretor de Qualificação 
Profissional 

Acompanhar as etapas de execução do projeto, 
sensibilizar e reunir os grupos participantes. 

Larisse 
Drumond 

Chefe de Divisão de Direitos 
do Trabalhador 

Elaboração das etapas do projeto. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de relatórios 

diário, release e apresentações. 

Paulo  
Tyrone 

Assessor Jurídico 
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 

parceria. 

Leonan 
Oliveira 

Gerente de projetos Acompanhar a execução das etapas do projeto 

 

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 

Objetivo 

conteúdo de 
mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 

quadro 
atualizado 
das ações da 

Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 
Vereador 

Relatório 
Gerencial 

Mensal Secretária Gráficos  



  

 

 
8 de 12 

02 

Orientar e 
preparar os 

jovens 
participantes 

Instituições 
pública e/ou 
organizações 

da sociedade 
civil 

 

Reuniões Quinzenal 

 

 
SEMTRAD 

Leis, Decretos 

03 

Evolução de 
atividades de 

acordo com 
cronograma 

EQUIPE DE 

GERENCIA-
MENTO 

Reuniões Diário Arquivo eletrônico 

06 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva 

aplicação do 
Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 

Semanal 
Assessoria de 

imprensa 
Fotos, Mídias, 

 

12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto:  

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Desistência do jovem que estará sendo capacitado durante a execução do Projeto. 

  

13. Monitoramento e Avaliação  

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD 

acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme o Plano de Trabalho 

apresentado.   

Objetivo Específico Meta 
Indicadores de 

Resultados 
Meios de Verificação 

1. Promover a qualificação 

técnica para pessoas na 

área de Informática Básica, 

contribuindo para a 

Capacitar aproximadamente 100 
pessoas em informática básica. 

 

 Cadastro/Matrícula 
dos inscritos; 

 

 Lista de frequência. 

 
 

Documentos 
comprobatórios e 

Relatório emitido pelo 
executor da qualificação 
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diminuição da exclusão 

digital, que hoje é bastante 

expressiva em nossa 

sociedade.   

Certificar os concludentes do 
curso que complementarem no 
mínimo 75% da carga horária 

 Relação de 
certificados 
entregues 

 
Relatório emitido pelo 

executor. 

2. Ofertar ao mercado local 
mão-de-obra qualificada. 

Ofertar aproximadamente 75% das 
pessoas capacitadas  ao mercado de 

trabalho local.   

 

 Cadastro no SINE 

 

Documentos 

comprobatórios 

 

14. Dos Recursos Financeiros   

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), como 

investimento para realização do projeto “Tô na Rede”, distribuído em uma única parcela, 

conforme cronograma de desembolso abaixo: 

14.1. Cronograma de Desembolso 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “Tô na Rede”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

32.000,00 

Total 32.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 32.000,00 
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16. Cronograma de Execução do Projeto 

 
A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para 

execução das metas de 1 a 3 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 
 

ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 
2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo; 
        

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica; 
        

 Realização do curso de Informática Básica 
        

 Entrega dos certificados 
        

 Prestação de contas         
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  
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d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:                                                       

        

 

Leonan de Jesus oliveira Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

  Gerente de Pesquisas e Projetos                                Diretor de Qualificação Profissional 
 

 

 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 

Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Informática Básica 

“CAMINHOS DA MULHER” 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, abril/2017 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO:  

Caminhos da Mulher 

 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE:  

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  

 

CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: 
Av Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 
 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emendas Parlamentares 

Emenda nº 109,  da Lei Orçamentária Anual 2017  

OBJETO: 
 
Qualificar profissionalmente mulheres de baixa renda na comunidade 
Fazendinha e no bairro Petrópolis 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Instituições Públicas e Privadas 

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO LEGAL: 

 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

A proposta para oferecer capacitação e inclusão digital via curso de informática 

básica para mulheres, se inclui na interface entre as ações de qualificação e inserção de 

pessoas no mercado de trabalho realizadas pela Prefeitura de Manaus. Neste sentido, a 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD, através do 

Departamento de Qualificação, visa contribuir na ampliação das ações voltadas a 

promover qualificações que impactem a sociedade e auxiliem a inserção destas no 

mercado de trabalho. 

O projeto “Caminhos da Mulher” visa oferecer à comunidade um projeto de inclusão 

digital, por meio de cursos de informática de curta duração, com o intuito de potencializar a 

oportunidade de emprego, considerando que um dos requisitos essenciais para uma vaga 

de emprego são conhecimentos de informática. Logo, faz-se necessário proporcionar 

condições igualitárias de competitividade no mercado profissional. 

A primeira edição do projeto será desenvolvida nos bairros de Petrópolis e 

Comunidade Fazendinha, onde pretende-se atender mulheres. 

Os recursos financeiros a serem destinados ao projeto tem origem na emenda 

parlamentar nº 109, da LOA - Lei Orçamentária Anual 2017, destinadas para o Programa 

de Qualificação Técnica Profissional desta Secretaria. 

 

2. Justificativa 
 

O mercado de trabalho está bem mais exigente e busca sempre os profissionais mais 

capacitados e experientes.  Isso nos leva a acreditar que a qualificação é fundamental para 

que se consiga capacitar e preparar pessoas e consequentemente inseri-las no mercado 

profissional.  

 Considerando que numa sociedade cada vez mais competitiva, estar preparado é 

fundamental e que a inclusão digital possibilita ao participante do curso aprendizado para a 

utilização de ferramentais essenciais e indispensáveis para acesso a oportunidades de 

emprego.  

Além disso, a inclusão digital proporciona mais acessibilidade à educação e 

formação, através de programas de educação à distância e troca de informações, através 

da Internet. Mas, para que um cidadão possa realizar todas essas atividades, é necessário 

que o mesmo saiba operar e interagir com a tecnologia e com os equipamentos.  
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Diante desse cenário, a Prefeitura de Manaus, por meio da SEMTRAD busca 

proporcionar a esse público, condições e conhecimento para uso interdisciplinar de 

ferramentas utilizadas na era digital. Logo, esse projeto justifica-se pela necessidade de 

investimentos voltados a inclusão digital para mulheres, a fim de proporcionar igualdade de 

competição por oportunidades no mercado de trabalho.  

 

3. Público Alvo 

 Mulheres do Bairro Petrópolis e Comunidade Fazendinha; 

 Faixa Etária Mínima: 18 anos 

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

Oferecer às mulheres um projeto de inclusão digital, por meio de cursos de 

informática de curta duração. 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Promover a qualificação técnica para mulheres na área de Informática Básica 

contribuindo para a diminuição da exclusão digital, que hoje é bastante expressiva 

em nossa sociedade.   

 Ofertar ao mercado local mão-de-obra qualificada. 

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, bairro 

Petrópolis e Comunidade Fazendinha.  

6. Período de Execução  

O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) meses. 

7. Metas  

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada, com a 

supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 
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Meta Descrição Fase/Etapa 

1 
Capacitar aproximadamente 100 mulheres na área 
de informática básica no bairro de Petrópolis e 
Comunidade Fazendinha. 

 Oferecer a qualificação com grade curricular 
mínima de 60h. 

2 

 

Certificar os concludentes do curso que 

complementarem no mínimo 75% da carga horária 
 Entregar os certificados de conclusão do curso. 

3 
Ofertar aproximadamente 75% das pessoas 
capacitadas  ao mercado de trabalho local.   

 Encaminhar as pessoas ao SINE Manaus para 
cadastro no sistema de  empregos. 

 

8. Resultados Esperados 

  

 Relação de presença das mulheres capacitadas; 

 Reduzir o analfabetismo digital na sociedade; 

 Promover o bem estar social à mulheres participantes do curso; 

 Cadastramento no SINE Manaus de 75% das pessoas capacitadas e aptas ao 

mercado de trabalho. 

 

9. Metodologia 

 

Para a execução do projeto “Caminhos da Mulher”, a SEMTRAD deverá promover 

Edital de Chamamento Público para selecionar entidades públicas e/ou organizações da 

sociedade civil, com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a 

fim de capacitar mulheres de baixa renda. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos 

seguintes cursos, abaixo relacionados, para capacitação de aproximadamente 100 

mulheres: 

Curso a ser ofertado:                      

Ação Descrição 
Quant. 

de 
turma 

Carga 
horária 

Quantidade  

(vagas) Objetivo do curso 

1 

Curso de Informática 

básica, 1 turma de 20 

alunos cada. (60h x 5 

turmas=300h), distribuídas 

no bairro de Petrópolis e 

comunidade fazendinha. 

5 300h 100 

 

Preparar o participante para utilizar 
equipamentos de informática, manuseio e 

utilização de ferramentas do pacote office, e 
outros necessários e pertinentes ao conteúdo do 
curso. 

 

 Total 100  
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Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação. O conteúdo será ministrado por meio de estratégias 

diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno, perceber a 

aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações reais, de 

modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas. 

 

10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda 
Carvalho 

Secretária Municipal de 
Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento. 
Acompanhar os resultados dos cursos do projeto. 

Fábio  
Castro 

Diretor de Qualificação 
Profissional 

Acompanhar as etapas de execução do projeto, 
sensibilizar e reunir os grupos participantes. 

  
Wilsa Freire 

Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de relatórios 

semanal, release e apresentações. 

Paulo  
Tyrone 

Assessor Jurídico 
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 

parceria. 

Leonan 
Oliveira 

Gerente de projetos Acompanhar a execução das etapas do projeto 

 

11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 

mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 
quadro 

atualizado 
das ações da 
Secretaria 

Municipal 

PREFEITO 
Vereador 

Relatório 
Gerencial 

Mensal Secretário Gráficos  

02 

Orientar e 
preparar as 

mulheres 
participantes 

Instituições 
pública e/ou 
organizações 

da sociedade 
civil 

 

Reuniões Quinzenal 

 
 

 
SEMTRAD 

Leis, Decretos 
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03 

Evolução de 
atividades de 

acordo com 
cronograma 

EQUIPE DE 

GERENCIA-
MENTO 

Reuniões Semanal Arquivo eletrônico 

04 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva 

aplicação do 
Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 

Semanal 
Assessoria de 

imprensa 
Fotos, Mídias, 

 

12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto:  

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 

  

13. Monitoramento e Avaliação  

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD 

acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme o Plano de Trabalho 

apresentado.   

Objetivo Específico Meta 
Indicadores de 

Resultados 
Meios de Verificação 

1. Promover a qualificação 

técnica para mulheres na 

área de Informática Básica 

contribuindo para a 

diminuição da exclusão 

digital, que hoje é bastante 

expressiva em nossa 

sociedade.   

 

Capacitar aproximadamente 100 
mulheres em informática básica 

no bairro de Petrópolis e 
Comunidade Fazendinha. 

 
Cadastro/Matrícula dos 

inscritos; 
 

Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 

Relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

Certificar os concludentes do 
curso que complementarem no 
mínimo 75% da carga horária 

Relação de certificados 
entregues 

 
Relatório emitido pelo 

executor. 
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2. Ofertar ao mercado local 
mão-de-obra qualificada. 

Encaminhar todos os concludentes ao 
SINE para cadastro no sistema de 

empregos. 

 
Cadastro no SINE 

 

Documentos 

comprobatórios 

 

14. Dos Recursos Financeiros   

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como investimento 

para realização do projeto “Caminhos da Mulher”, distribuído em uma única parcela, 

conforme cronograma de desembolso abaixo: 

14.1. Cronograma de Desembolso 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 

 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “ Caminhos da Mulher”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

30.000,00 

Total 30.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 30.000,00 
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16. Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para 

execução das metas de 1 a 3 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 

ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo;         

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica;         

 Realização do curso de informática básica         
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

 Entrega dos certificados         

 Prestação de contas         
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a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  

d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:                                                      

 

Leonan de Jesus oliveira Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

   
Gerente de Pesquisas e Projetos                                Diretor de Qualificação Profissional 
 

 

 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Qualificação Técnica Profissional 

“MULHERES EM FOCO” 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, abril /2017 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO: 

MULHERES EM FOCO 

 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD.  

 

CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: 
Av Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 
 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emendas Parlamentares 

Emendas nº 37  da Lei Orçamentária Anual  2017 

OBJETO: 
 
Qualificar tecnicamente as donas de casa vítimas de violência doméstica. 
 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus 

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO 
LEGAL/CONVENIO: 

Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 de janeiro de 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

 

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento - SEMTRAD, entidade instituída com o propósito de planejar, coordenar, 

articular e implementar as políticas de trabalho, emprego e desenvolvimento social, 

apresenta o Projeto de Qualificação técnica das Donas de Casa vítimas de violência 

doméstica, denominado “Mulheres em Foco”. 

Este Projeto tem origem nas emendas parlamentares nº 37 da LOA – Lei 

Orçamentária Anual 2017, destinadas para o Programa de Qualificação Técnica 

Profissional, no intuito de qualificar tecnicamente as donas de casa vítimas de violência 

doméstica, incluindo a realização de cursos na área do empreendedorismo, com o objetivo 

de despertar nestas mulheres uma postura empreendedora que as motive a desenvolver 

ideias para abrirem seu próprio negócio e se inserirem no mercado de trabalho.  

 
 

2. Justificativa 

A violência de gênero, particularmente a doméstica é considerada uma das formas 

mais cruéis de violência sofrida pela mulher, tendo em vista que acarreta consequências 

traumáticas tanto nas vítimas quanto em suas famílias. Poucas vítimas conseguem 

recuperar suas vidas sem terem que enfrentar traumas em suas dimensões sexual, afetiva 

e social. 

O Projeto prima pela defesa da cidadania e da garantia dos direitos humanos e 

sociais das mulheres e tem como finalidade oportunizar qualificação profissional às vítimas 

desse tipo de violência. Estudos comprovam que os principais motivos de manutenção do 

vínculo familiar com o agressor, por parte das mulheres, estão relacionados a um perfil 

emocional comum, caracterizado pela culpa, baixa autoestima e, principalmente, 

dependência econômica. 

Com a criação da Vara de Violência Doméstica de Manaus em 08 de março de 

2007 registrou-se 17.529 processos e 4.400 inquéritos policiais e ainda foram realizadas 

26.836 audiências e 9.106 processos foram julgados. O relatório demonstra por meio dos 

dados obtidos na Vara que só no ano de 2012 foram realizados 4.469 inquéritos, julgados 

8.014 processos e feitas 7.841 ações penais.  

Diante dos dados apresentados, é de extrema relevância um olhar mais atento a 

estas mulheres que todos os dias têm seus direitos violados. É importante que a 



  

 

 
5 de 14 

administração pública vença alguns obstáculos existentes no cotidiano em função da 

defesa do direito dessa população vitimizada e, assim, assegurar às mulheres a uma vida 

sem violência, com o respeito da dignidade da pessoa humana. 

A ideia é romper com o ciclo de violência do qual são vítimas as mulheres que não 

possuem autonomia financeira e assim continuam dependentes de seus agressores, o que 

leva à reincidência da conjuntura de violência e o consequente retorno das vítimas ao 

Poder Judiciário. 

 

 

3. Público Alvo 

O público alvo do projeto compreende as mulheres donas de casa vítimas de 

violência doméstica residentes na cidade de Manaus. 

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

Qualificar as donas de casa, vítimas de violência doméstica, na área de 

empreendedorismo a fim de despertar nestas mulheres uma postura empreendedora que 

as motive a desenvolver ideias para abrirem seu próprio negócio e se inserirem no 

mercado de trabalho.  

4.1.1. Objetivos específicos 

 

 Capacitar donas de casa vítimas de violência doméstica em cursos voltados ao 

empreendedorismo; 

 Disponibilizar mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho. 

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus.  

 

6. Período de Execução  

O projeto de qualificação deverá ser executado no período de 06 (seis) meses. 
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7. Metas  

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada na sua 

execução e com supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 
Capacitar aproximadamente 123 mulheres donas 
de casa vitima de violência doméstica.  

 

 Capacitação em cursos e oficinas voltados ao 
empreendedorismo para as donas de casa 
vítimas de violência doméstica: 

 Personalizar roupas; 

 Unhas artísticas; 
 Bolos confeitados; 
 Organização de festas infantis. 

 

2 

 
Encaminhar aproximadamente 75% das  donas de 
casa capacitadas  para acesso ao mercado de 

trabalho local/Sine.   

 Cadastrar as donas de casa ao SINE Manaus  
no sistema de empregos. 

3 
 

Certificar as concludentes da capacitação que 
complementarem no mínimo 75% da carga horária 

 Entregar os certificados de conclusão do curso. 

 

 

8. Resultados Esperados 

  
Os resultados esperados do projeto, consiste na implementação de mecanismos 

incentivador do empreendedorismo formal, gerando impactos positivos para a sociedade, 

tais como: 

 Relação de presença das donas de casa capacitadas pelo projeto; 

 Inserção das donas de casa qualificadas no cadastro do sistema de empregos 

SINE Manaus; 

 Certificação de no mínimo 75% das donas de casa concluintes dos cursos 

disponibilizados no projeto.  

 

 

9. Metodologia 

 

Para a execução do Projeto “Mulheres em Foco” a SEMTRAD irá promover Edital de 

Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil e/ou entidades 

públicas, com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de 
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promover a qualificação das donas de casa vítimas de violência doméstica da cidade de 

Manaus. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através de cursos e 

oficinas, abaixo relacionados, para capacitação de aproximadamente 123 donas de casa 

vitimas de violência doméstica: 

 

 Cursos a serem ofertados: 

Ação Descrição 
Quant. de 

turmas 
Carga 

horária 
Quantidade  

(vagas) Objetivo do curso 

1 

Curso para 
personalizar roupas, 
1 turma de 16 alunas 

cada. (20h x 
2turmas=120h.) 

2 120h 32 

Preparar as participantes para realizar 
montagem e confecção de peças básicas do 

vestuário, utilizando técnicas de corte, 
costura e acabamento e outros necessários 
e pertinentes ao conteúdo do curso. 

2 

Curso de beleza – 

unhas artísticas, 1 
turma de 15 alunas 
cada. (15h x 3 

turmas=45h.) 

 

3 45h 45 

Preparar as participantes para aprender 

métodos de desenhos decorativos, aplicação 
dos esmaltes, tintas e outros adornos 
necessários e pertinentes ao conteúdo do 

curso. 

3 

Curso de 

organização de 
festas infantis, 1 
turma de 20 alunas 

cada. (24h x 1 
turma=72h.) 

 

1 72h 20 

Preparar as participantes na função de 

organizadora de eventos de festas infantis, 
desde o seu planejamento, passando pela 
decoração até o gerenciamento do negócio e 

outros necessários e pertinentes ao 
conteúdo do curso. 

 Total 97  

 

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação nos cursos acima citados, serão ministrados por meio 

de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, a aluna, perceber 

a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações reais, de 

modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas. 
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 Oficinas a serem ofertadas: 

Ação Descrição 
Quant. de 

turmas 

Carga 

horária 

Quantidade  

(vagas) Objetivo da Oficina 

1 

Oficina de 

elaboração de bolos 

de pote 1 turma de 

13 alunas cada. (4h x 

2 turmas=12h.) 

2 12h 
26 

Preparar as participantes no 
desenvolvimento de técnicas de como 

elaborar bolos de pote, aplicando conceitos e 
aula prática e outros necessários e 
pertinentes ao conteúdo do curso. 

 Total 26  

 

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação nas oficinas acima citados, serão ministrados por meio 

de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, a aluna, perceber 

a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos em situações reais, de 

modo que possa estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas. 

 

 

10. Equipe do Projeto 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda Carvalho 
Secretária Municipal de Trabalho, 

Emprego e Desenvolvimento. 

Acompanhar os resultados das fases do 

projeto 

Fabio Castro Diretor de Qualificação 
Acompanhar as etapas de execução do 
projeto, nas áreas de qualificação. 

Francisco Virgílio Melo 
Diretor do Departamento de Economia 
Solidária 

Acompanhar o projeto, sensibilizar e reunir os 
grupos participantes. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de 

relatórios, release e apresentações. 

Paulo Tyrone Assessor Jurídico  
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 
parceria. 

Leonan Oliveira Gerente de pesquisas e projetos 
Acompanhar a execução das etapas do 
projeto. 
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11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 
mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 
quadro 
atualizado 

das ações da 
Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 

VEREADOR 

Relatório 

Gerencial 
Mensal Secretário Gráficos  

02 

Orientar e 
preparar as 
donas de 

casa 
participantes 

Instituições 
públicas e/ou 
organizações 

da sociedade 
civil 

Reuniões Mensal 

SEMTRAD 

Leis, Decretos 

03 

Evolução de 

atividades de 
acordo com 
cronograma 

EQUIPE DE 
GERENCIA-

MENTO 
Reuniões Quinzenal           Arquivo eletrônico 

04 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva 
aplicação do 
Resultado 

Sociedade 

Divulgação 

(Jornal/TV/ 
Rádio) 

Quinzenal 
Assessoria de 

imprensa 
Fotos, Mídias 

 

12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto: 

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 de janeiro de 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 
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13. Monitoramento e Avaliação  

 

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD 

acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme o Plano de Trabalho 

apresentado.   

 

Objetivo Específico Meta 
Indicadores de 

Resultados 
Meios de Verificação 

1. Capacitar donas de casa vítimas 
de violência doméstica em cursos 
e oficinas voltados ao 
empreendedorismo; 

Capacitar aproximadamente 
123  mulheres donas de casa 
vítimas de violência doméstica. 
 
 

 

 Cadastro/Matrícula 
dos inscritos; 

 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 

Relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

Certificar as concludentes da 
capacitação que 
complementarem 75% da carga 
horária. 

 Relação de 
certificados entregues 

 
Relatório emitido pelo 

executor. 

2. Disponibilizar mão-de-obra 
qualificada no mercado de 
trabalho. 

Encaminhar  aproximadamente 
75% das donas de casa 
capacitadas para acesso ao 
mercado de trabalho local/Sine. 

 

 

 Relação de cadastro 

no SINE. 
 

 

Documentos 
comprobatórios e 

relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

 

 

14. Dos Recursos Financeiros   

 
A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), como investimento 

para realização do projeto “Mulheres em Foco”, distribuído em uma única parcela, 

conforme cronograma de desembolso abaixo: 
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14.1. Cronograma de Desembolso 

 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 

 

16. Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela proponente parceira para 

execução das metas de 1 a 3 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 

 

 

 

 

 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “ Mulheres em Foco”  

 Parcela única correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

20.000,00 

Total 20.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 20.000,00 
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ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico  
        

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária 
        

 Abertura de processo administrativo 
        

 Elaboração da minuta do edital 
        

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM 
        

 Aprovação do edital pela secretária 
        

 Informações de dotação orçamentária 
        

 Envio para Comissão de Orçamento 
        

 Publicação do  Edital no portal da secretaria 
        

 Criação e publicação da Comissão 
        

 Seleção das Entidades 
        

 Divulgação do resultado 
        

 Assinatura do termo de fomento 
        

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus 
        

ATIVIDADES/PROPONENTE 
PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo; 
        

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa física e jurídica; 
        

 Curso de personalizar roupa; 
        

 Curso de unhas artísticas; 
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

 

 

 

 

 

 

 Curso de organização de festas infantis; 
        

 Oficina de Elaboração de bolos de pote; 
        

 Entrega dos certificados; 
        

 Prestação de contas. 
        



  

 

 
14 de 14 

 

 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  

d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:                                                                   

                                

Leonan de Jesus Oliveira      Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

Gerente de Pesquisas e Projetos                                         Diretor de Qualificação Profissional 
 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 
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Manaus, abril/2017 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO:  

SEMENTE DO BEM 

 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 

CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: Av. Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emendas Parlamentares 

Emenda nº 139,  da Lei Orçamentária Anual  2017  

OBJETO: 

 
Promover qualificação técnica profissional, dos profissionais de apoio da 
Inspetoria Laura Vicunã (Casa Mamãe Margarida),que atuam na recuperação 
e educação de menores.  

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus – Instituições Públicas e Privadas 

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

 
INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO LEGAL: 

 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017; 
Lei Delegada nº 01, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

            A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento - SEMTRAD, entidade instituída com o propósito de planejar, coordenar, 

articular e implementar as políticas de trabalho, emprego e desenvolvimento social, 

apresenta o projeto de qualificação técnica profissional, dos profissionais que atuam na 

recuperação e educação de menores do sexo feminino na Casa Mamãe Margarida, 

denominado “Semente do Bem”. 

           O nome do projeto nasceu através do carisma salesiano, que tem como fundamento 

o tripé da preventividade – Razão, Religião e Amor - ensinamentos de Dom Bosco e 

Madre Mazzarello. De forma, que os profissionais são chamados a acreditar e a 

testemunhar que o outro tem possibilidades. “Dom Bosco dizia que por mais problemático 

que pudesse parecer um jovem, se o olhássemos de dentro para fora iríamos encontrar 

nele a semente do bem”. dfdef    

Este projeto tem origem na emenda parlamentar nº 139, da LOA - Lei Orçamentária 

Anual 2017, destinadas ao Programa de Qualificação Técnica Profissional desta 

Secretaria, com destaque para a Inspetoria Laura Vicuña (Casa Mamãe Margarida) no 

intuito de capacitar profissionais que atuam na recuperação e educação de menores no 

município de Manaus.  

O projeto possibilitará a melhoria da qualidade no atendimento às crianças, 

adolescentes e jovens do sexo feminino na Casa Mamãe Margarida, envolvidas nas várias 

formas de violência, sendo as principais: o uso de drogas, abuso e violência sexual e a 

violência doméstica, tornando-os os motivos mais frequentes da desestruturação familiar 

da cidade de Manaus. 

 

2. Justificativa 
 

 Em 1959, a ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou uma declaração com 

dez direitos das crianças para garantir que elas fossem protegidas, afinal meninos e 

meninas merecem viver bem e felizes. Porém nem sempre essa combinação é cumprida, 

em especial nos períodos de guerra. Mas o esforço é do planeta inteiro para que crianças 

tenham condições de viver em paz, com alimentos, saúde, segurança e acesso a escola.  

Por quê? Porque elas sonham com o futuro. Como diz a canção “Aquarela”, de Toquinho, 

é como se o amanhã fosse um navio de partida ou uma astronave que um dia vai pousar. 
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 Em 1987, Toquinho e Elifas Andreato criaram um disco com músicas inspiradas 

nesses direitos que integram o musical “Canção dos Direitos da Criança”. O CD é 

interpretado por músicos como Chico Buarque, Elba Ramalho e pelo próprio Toquinho. Os 

direitos das crianças continuaram a evoluir depois disso.  

 Em 1989, a ONU publicou outro acordo sobre o tema, que seria assinado por 193 

países que também inspirou o livro “Eu tenho direito de ser criança” (Pequena Zahar). No 

Brasil, há o Estatuto da Criança e do Adolescente, que irá fazer 27 anos em julho. 

 A Região Metropolitana de Manaus (RMM) apresentou aumento no Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) e de crianças e adolescentes que saem para trabalhar e 

ajudar a família nas despesas da casa. As Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) 

de Manaus é a terceira do País com a maior taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 

anos de idade. O IVS Renda e Trabalho desse público passaram de 5,49 em 2000, para 

7,3 em 2010, e já existe um aumento previsto até 2020, representando aumento de 

28,55%. A primeira RM do ranking é a de Goiânia, com taxa de 8,35, e a segunda a do 

Vale do Rio Cuiabá, com 7,58. A RM com menor índice é a do Rio de Janeiro, com 3,33. 

 A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos 

(Semmasdh), informou que atua por meio do Departamento de Proteção Social Especial 

(DPSE), onde funciona a equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), a 

qual realiza campanha de sensibilização semanalmente nos principais semáforos da 

cidade, com os condutores de veículos. O objetivo é sensibilizá-los para que eles não 

deem dinheiro para crianças e adolescentes que ficam nos cruzamentos dos semáforos. 

Diante deste contexto destaca-se ainda que “vulnerabilidade social em Manaus tem 

sido crescente, além dos casos de violência”, sendo assim, a capacitação dos profissionais 

que atuam na recuperação e educação de menores do sexo feminino na periferia da 

cidade em Manaus é de fundamental importância, primeiro pela gravidade da situação, 

segundo pelo fato da intervenção possibilitar a integração destas pessoas na sociedade. 

A parceria com os profissionais de apoio da Inspetoria Laura Vicunã (Casa Mamãe 

Margarida) por sugestão da Emenda Parlamentar que consubstancia financeiramente o 

presente projeto, é salutar em face de experiência desta organização no trato do assunto 

objeto desta ação.  

 

3. Público Alvo 

          Profissionais de apoio da Inspetoria Laura Vicunã (Casa Mamãe Margarida). 
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4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

          Capacitar os profissionais de apoio da Inspetoria Laura Vicunã – Casa Mamãe 

Margarida, que atuam na recuperação e educação de menores do sexo feminino.   

4.1.1. Objetivos específicos 

 Proporcionar alternativas de como cuidar e trabalhar com crianças, adolescentes e 

jovens do sexo feminino, aplicando métodos, técnicas, materiais pedagógicos e de 

estimulação do desenvolvimento delas, respeitando seus valores, sua 

individualidade e sua faixa etária. 

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, considerando 

a Casa Mamãe Margarida, localizada na zona leste de Manaus. 

6. Período de Execução  

 O projeto de capacitação de profissionais que atuam na recuperação e educação 

de menores, deverá ser executado no período de 6 (seis) meses. 

7. Metas  
 

    Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada na sua 

execução e com supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 
Capacitar aproximadamente 30 profissionais 
de apoio da casa mamãe margarida.  

 

 Capacitação em cursos voltados na 
recuperação e educação de menores que 
frequentam a casa mamãe margarida. 

2 
 

Certificar os concludentes da capacitação  
que complementarem no mínimo 75% da 
carga horária 

 Entregar os certificados de conclusão do curso. 
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8. Resultados Esperados 

  

 Relação de presença dos profissionais capacitados pelo projeto; 

 Certificação de no mínimo 75% dos profissionais concluintes dos cursos 

disponibilizados no projeto.  

 

9. Metodologia 

 

Para a execução do Projeto “Semente do Bem” a SEMTRAD irá promover Edital de 

Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil e/ou entidades 

públicas, com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de 

promover a qualificação dos profissionais que atuam na recuperação e educação de 

menores que frequentam a casa mamãe margarida. 

A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através de cursos, 

abaixo relacionados, para capacitação de aproximadamente 30 profissionais: 

 Cursos a serem ofertados: 

Ação Descrição 
Quant. de 

turmas 
Carga 
horária 

Quantidade  

(vagas) Objetivo do Curso 

1 

Curso de Criança e 

adolescente/prioridade 

absoluta – ECA, 1 

turma de 15 alunos 

cada. (20h x 2 

turmas=40h.) 

2 40h 

30 

 
Preparar os profissionais que atuam no 
programa de acolhimento institucional da 

casa mamãe margarida, quanto a 
aplicabilidade do estatuto da criança e 
adolescente, visando aprimorar o 

atendimento e a garantia de direitos das 
crianças e adolescentes 

2 

Curso de  Técnicas de 

trabalho com famílias 

onde as crianças 

estão em situação de 

vulnerabilidade e risco 

social, 1 turma de 15 

alunos cada. (20h x 2 

turmas=40h.) 

2 40h 

Preparar os profissionais que atuam no 

programa de acolhimento institucional da 
casa mamãe margarida, para atendimento, 
acompanhamento e intervenção no 

fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários para as famílias de crianças e 
adolescentes inseridos no programa. 

3 

Curso sobre o manual 
de orientação técnica 

dos serviços de 
acolhimento 
institucional para 

crianças e 
adolescente, 1 turma 
de 15 alunos cada. 

(20h x 2 turmas=40h.) 

 

2 40h 

Preparar os profissionais que atuam no 
programa de acolhimento institucional da 
casa mamãe margarida, quanto ao 

entendimento e prática propostos no manual 
de orientação técnica dos serviços de 
acolhimento  para crianças e adolescentes. 

4 Curso de  gestão  e 2 60h 
 
Capacitar os profissionais que atuam no 



  

 

 
8 de 14 

planejamento , 1 
turma de 15 alunos 
cada. (30h x 2 

turmas=60h.) 

programa de acolhimento institucional da 
casa mamãe margarida na utilização de 
ferramentas de gestão. 

5 

Curso para 

cuidadores, 1 turma 
de 06 alunos cada. 
(10h x 2 turmas=20h.) 

 

2 20h 

 

Capacitar os profissionais que atuam no 
programa de acolhimento institucional da 
casa mamãe margarida quanto ao manejo 

da rotina do programa. 

 Total 30  

                                                                                                           

  Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação dos cursos acima mencionados vejamos: 

1 - Criança e Adolescente / prioridade absoluta – ECA, trabalhar junto aos profissionais 

o Estatuto da Criança e Adolescente. Possibilitando um melhor esclarecimento sobre as 

dúvidas pertinentes institucionais;  

2 - Trabalho com famílias onde as crianças estão em situação de vulnerabilidade e 

Risco Social, mostrando as diferentes variáveis sobre o assunto, e as alternativas de 

como trabalhar junto às famílias essa temática; 

3 - Orientação técnica dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, 

proporcionar ao participante o entendimento e prática proposto no manual de orientação 

técnica dos serviços de acolhimento;  

4 – Gestão e Planejamento, proporcionar ferramentas de gestão e planejamento aos 

profissionais que atuam no programa de acolhimento institucional; 

5 - Cuidadores, proporcionar aos profissionais ações de manejo da rotina do programa de 

acolhimento institucional. 

 

10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda 
Carvalho 

Secretária Municipal de 
Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento. 
Acompanhar os resultados dos ciclos do projeto. 

Fabio  
Castro 

Diretor de Qualificação 
Profissional 

Acompanhar as etapas de execução do projeto, 
sensibilizar e reunir os grupos participantes. 
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Felipe 
Brandão 

Chefe de Divisão de 
Qualificação Profissional 

Elaboração das etapas do projeto, visita técnica 
institucional e reunir os grupos participantes. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de relatórios 

diário, release e apresentações. 

Paulo  
Tyrone 

Assessor Jurídico 
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 

parceria. 

Leonan 
Oliveira 

Gerente de projetos Acompanhar a execução das etapas do projeto 

 

11. Principais Partes Interessadas (Stakeholders) 

Seq 

Objetivo 

conteúdo de 
mensagem 

Interessado 
Mídia/event

o 
Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o quadro 

atualizado das ações 
da Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 
Vereador 

Relatório 
Gerencial 

Semanal Secretária Gráficos 

02 

Orientar e preparar 
os Profissionais que 

atuam na Reabilitação  
e Reinserção de 
toxicodependentes  

de álcool e drogas 

Instituições 
pública e/ou 

organizaçõe
s da 

sociedade 

civil 
 

Reuniões Quinzenal SEMTRAD Leis, Decretos 

03 

Evolução de 

atividades de acordo 
com cronograma 

EQUIPE DE 

GERENCIA-
MENTO 

Reuniões Diário SEMTRAD 
Arquivo 

eletrônico 

04 
Informar a Sociedade 
da efetiva aplicação 

do Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 

Semanal 
Assessoria de 

imprensa 

Fotos, Mídias e 

rede social. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
10 de 14 

 

12.  Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto:  

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 

 

13. Monitoramento e Avaliação 

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – 

SEMTRAD acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme Plano de 

Trabalho apresentado.   

Objetivo Específico Meta Indicadores de Resultados Meios de Verificação 

 
1.  Proporcionar alternativas 

de como cuidar e trabalhar 
com crianças, 
adolescentes e jovens do 
sexo feminino, aplicando 
métodos, técnicas, 

materiais pedagógicos e 
de estimulação do 
desenvolvimento delas, 
respeitando seus valores, 
sua individualidade e sua 
faixa etária. 

Capacitar 
aproximadamente 30 
profissionais de apoio da 
Casa Mamãe Margarida. 

 

 Cadastro/Matrícula dos inscritos; 
 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 

Relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

Certificar os concludentes 
dos cursos que 
complementarem no 
mínimo 75% da carga 
horária 

 Relação de certificados entregues 
Relatório emitido pelo 

executor. 
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14. Dos Recursos Financeiros   

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), como 

investimento para realização do projeto “Semente do Bem”, distribuído em uma única 

parcela, conforme cronograma de desembolso abaixo: 

14.1 Cronograma de Desembolso 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 

16.   Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para 

execução das metas 1 e 2 deste projeto e atualizado após a seleção. 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “Semente do Bem”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

40.000,00 

Total 40.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 40.000,00 
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ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo;         

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica;         

 Curso de Criança e adolescente/prioridade absoluta - ECA.         

 Curso de técnica de trabalho com famílias onde as crianças estão em 

situação de vulnerabilidade e Risco Social. 

        

 Curso sobre o manual de orientação técnica dos serviços de 

acolhimento. 
        

 Curso de gestão e planejamento          
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

 Curso de  cuidadores         

 Entrega dos certificados;         

 Prestação de contas.         
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b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  

d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:              

                                          

Leonan de Jesus Oliveira      Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

  Gerente de Pesquisas e Projetos                                       Diretor de Qualificação Profissional 

 

 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

NOME DO PROJETO:  

Resgatando Valores 

 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 

CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: Av. Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Emendas Parlamentares 

Emenda 143, da Lei Orçamentária Anual 2017  

OBJETO: 

 
Promover qualificação técnica profissional, dos profissionais de apoio da 
Fazenda Esperança que atuam na recuperação e educação de usuários de 
drogas. 
 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus  

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

 
INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO LEGAL: 

 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

            A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento - SEMTRAD, entidade instituída com o propósito de planejar, coordenar, 

articular e implementar as políticas de trabalho, emprego e desenvolvimento social, 

desenvolverá o projeto de qualificação técnica profissional, dos profissionais que atuam na 

Reabilitação e Reinserção de toxicodependentes de álcool e drogas da cidade de Manaus, 

denominado “Resgatando Valores”. 

           Este projeto tem origem na emenda parlamentar nº 143, da LOA - Lei Orçamentária 

Anual 2017, destinadas para o Programa de Qualificação Técnica Profissional desta 

Secretaria, com destaque para a Fazenda da Esperança no intuito de capacitar 

profissionais que atuam na Reabilitação e Reinserção de toxicodependentes de álcool e 

drogas do município de Manaus.  

O projeto possibilitará a melhoria da qualidade no atendimento da Reabilitação e 

Reinserção de toxicodependentes de álcool e drogas da cidade de Manaus. 

 

2. Justificativa 

 O vício das drogas é uma doença, não um crime. “Os toxicodependentes não 

devem ser tratados com discriminação, mas por peritos médicos e conselheiros”, disse o 

Ban, na apresentação do Relatório Mundial sobre as Drogas, divulgado pelo gabinete 

antinarcotráfico das Nações Unidas (UNODC). 

 A cada três minutos, alguém morre devido a esta doença prevenível. Estes 

números representam uma tragédia global. As crianças são particularmente vulneráveis, 

referiu, pois quando os seus pais são toxicodependentes aumenta a probabilidade de elas 

próprias consumirem drogas. Isto as expõe ao risco de doenças mentais, crime e violência, 

além de doenças infecciosas como a SIDA e hepatite-C. 

 Quase 300 mil pessoas morrem anualmente devido ao consumo de narcóticos 

ilegais, entre sobre doses e outros problemas associados, afirmou hoje, em Viena, o diretor 

executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, sigla inglês), 

Yuri Fedotov. Segundo ele, atualmente existem 27 milhões de toxicodependentes com 

problemas graves de saúde, em que 12 milhões deles utilizam drogas injetáveis, como a 

heroína. 

 Em Manaus a Prefeitura criou O Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e 

Drogas (CAPS AD), destina-se ao atendimento de adultos, maiores de 18 anos, de ambos 
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os sexos, com abuso/dependência de álcool e outras drogas, bem como com morbidades 

associadas. O atendimento é concedido a quem busca ajuda, já que o tratamento é aberto 

e não há internação ou qualquer outro procedimento contra a vontade do usuário. 

 O centro visa promover assistência qualificada aos portadores de transtornos 

relacionados ao uso de substâncias químicas, em um ambiente inclusivo e acolhedor. O 

serviço funcionará 24 horas e o atendimento ao público externo somente se dará no 

horário comercial 

Diante deste contexto destaca-se ainda que “para atender é preciso entender”, 

sendo assim, a capacitação dos profissionais que atuam na Reabilitação e Reinserção de 

toxicodependentes de álcool e drogas em Manaus é de fundamental importância, primeiro 

pela gravidade da situação, segundo, pelo fato da intervenção possibilitar a integração 

destas pessoas na sociedade. 

A capacitação possibilitará o início de uma mudança na inserção de dependentes 

químicos em Manaus, beneficiando também seus familiares e a melhoria na qualidade de 

vida de ambos. 

A parceria com a Fazenda da Esperança por sugestão da Emenda Parlamentar que 

consubstancia financeiramente o presente projeto é salutar em face de experiência desta 

organização no trato do assunto objeto desta ação.  

 

3. Público Alvo 

          Profissionais de apoio da fazenda esperança, que atuam na recuperação e 

educação de usuários de drogas.  

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

          Capacitar os profissionais que atuam na Reabilitação e Reinserção de 

toxicodependentes de álcool e drogas e setores da laborterapia. 

4.1.1. Objetivos específicos 

 Capacitar os profissionais e proporcionar alternativas de como cuidar e trabalhar 

com dependentes químicos, utilizando métodos, técnicas, respeitando os valores da 

instituição. 
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5. Área de Abrangência do Projeto 

 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, considerando 

a Fazenda da Esperança, localizada na área rural da cidade. 

 

6. Período de Execução  

  

O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) meses.             

7. Metas  
 

    Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada na sua 

execução e com supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 

 
Capacitar aproximadamente 65 profissionais que 
atuam na reabilitação e reinserção de usuários de 
drogas. 

 

 Ofertar cursos destinados ao aprimoramento de 
técnicas aos profissionais da fazenda 
esperança: 

 fruticultura; cultivo da mandioca; 
cooperativismo; operador de motosserra; 
operador de tratores agrícolas. 

 

2 
 

 

Certificar os concludentes da capacitação que 
complementarem no mínimo 75% da carga horária. 

 Entregar os certificados de conclusão do curso, 

 

8. Resultados Esperados 

  

 Relação de presença dos profissionais capacitados pelo projeto; 

 Certificação de no mínimo 75% dos profissionais concluintes dos cursos 

disponibilizados no projeto.  

 

9. Metodologia 

 

 Para a realização dos cursos de capacitação profissional, a SEMTRAD irá 

promover Edital de Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil, 

com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de promover 
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a capacitação dos profissionais que atuam na Reabilitação e Reinserção de 

toxicodependentes de álcool e drogas.  

 A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos 

seguintes cursos, abaixo relacionados: 

Ação Descrição Quant. 
de 

turmas 

Carga 
horária 

Quantidade 

(vagas) 

Objetivo do curso 

1 
Curso de Fruticultura Básica, 1 
turma de 25 alunos cada. (40h 

x 1 turma=40h.) 

1 40h 25 

Preparar os profissionais da 
equipe institucional, visando 

aprimorar o atendimento dos 
acolhidos, nas questões da 

Reabilitação e Reinserção de 

toxicodependentes de álcool e 
drogas e aprimorando ainda os 

setores da laborterapia. Que 

ajudam na questão financeira 
institucional. 

 

2 

Curso de cultivo de mandioca, 

1 turma de 10 alunos cada. 

(40h x 1 turma=40h.) 

1 40h 10 

3 

Curso operador de tratores  

agrícolas, 1 turma de 10 

alunos cada. (32h x 1 

turma=32h.) 

1 32h 10 

4 

Curso operador de 

motosserra, 1 turma de 10 

alunos cada. (8h x 1 

turma=8h.) 

1 8h 10 

5 

Curso de Cooperativismo, 1 

turma de 10 alunos cada. (40h 

x 1 turma=40h.) 

1 40h 10 

 Total 65  

                                                                                                                   

  Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação – todos os cursos voltados a área rural, possibilitando 

a equipe técnica institucional uma nova visão sobre o espaço físico estrutural.  

No curso de fruticultura os mesmos vão lidar com levantamento e preparo da área 

para instalação de pomar, abertura de covas e plantio de mudas, controle de plantas 

daninhas, adubação entre outras ações. 

O curso de cultivo da mandioca visa proporcionar ao participante como cultivar a 

mandioca, utilizando técnicas adequadas.  

O curso de operador de tratores visa oferecer treinamento aos participantes através 

de conteúdos, apresentação de painel de instrumentos e comandos operacionais, 

utilização de marcha, de grupo e rotação do motor, identificação dos componentes do 

trator, sistema de filtragem de ar, operação com arado de disco fixo e reversível e outros 

implementos necessários na operação de tratores agrícolas. 

O curso de operador de motosserra oferecerá legislação aplicada a operadores de 

motosserras, equipamento de segurança individual – EPIs, procedimentos seguros e 

medidas preventivas, noções de primeiros socorros e de preservação do meio ambiente. 
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E por fim, no curso de cooperativismo, conhecer sobre a importância das 

cooperativas, como estratégia de competição diante das transformações 

socioeconômicas na atividade do cooperativismo. 

 

10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda 
Carvalho 

Secretária Municipal de 
Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento. 
Acompanhar os resultados dos ciclos do projeto. 

Fábio  
Castro 

Diretor de Qualificação 
Profissional 

Acompanhar as etapas de execução do projeto, 
sensibilizar e reunir os grupos participantes. 

Felipe 
Brandão 

Chefe de Divisão de 
Qualificação Profissional 

Elaboração das etapas do projeto, visita técnica 
institucional e reunir os grupos participantes. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de relatórios 

diário, release e apresentações. 

Paulo  
Tyrone 

Assessor Jurídico 
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 

parceria. 

Leonan 
Oliveira 

Gerente de projetos Acompanhar a execução das etapas do projeto 

 

11. Principais Partes Interessadas (Stakeholders) 

Seq 
Objetivo 

conteúdo de 

mensagem 

Interessado Mídia/evento Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o quadro 
atualizado das ações 

da Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 

Vereador 

Relatório 

Gerencial 
Mensal Secretária Gráficos 

02 

Orientar e preparar 
os Profissionais que 
atuam na Reabilitação  

e Reinserção de 
toxicodependentes  
de álcool e drogas 

Instituições 
pública e/ou 
organizaçõe

s da 
sociedade 

civil 
 

Reuniões Quinzenal SEMTRAD Leis, Decretos 
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03 

Evolução de 

atividades de acordo 
com cronograma 

EQUIPE DE 

GERENCIA-
MENTO 

Reuniões Diário 
Arquivo 

eletrônico 

04 
Informar a Sociedade 
da efetiva aplicação 

do Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 

Semanal 
Assessoria de 

Imprensa 
Fotos, Mídias e 

rede social. 

 

12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto:  

 Lei Orçamentária Anual – 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 

 

13. Monitoramento e Avaliação 

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – 

SEMTRAD acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme Plano de 

Trabalho apresentado.   

Objetivo Específico Meta Indicadores de Resultados Meios de Verificação 

   Capacitar os agentes 
terapêuticos e proporcionar 
alternativas de como cuidar 
e trabalhar com 
dependentes químicos, 
utilizando métodos, 
técnicas e respeitando os 
valores da instituição. 

Capacitar 
aproximadamente 65 
profissionais que atuam na 
reabilitação e reinserção de 
usuários de drogas. 

 Cadastro/Matrícula dos inscritos; 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e 
relatório emitido pelo 
executor da qualificação 

Certificar os concludentes 
da capacitação que 
complementarem no 
mínimo 75% da carga 
horária. 

 Relação de certificados 
entregues. Relatório emitido pelo 

executor. 
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14. Dos Recursos Financeiros   

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como investimento 

para realização do projeto “Resgatando Valores”, distribuído em uma única parcela, 

conforme cronograma de desembolso abaixo: 

 

14.1. Cronograma de Desembolso 

 

15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 

 

 

 

 

 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “ Resgatando Valores”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

20.000,00 

Total 20.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 20.000,00 
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16. Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para 

execução das metas de 1 a 2 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 

ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo;         

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica;         

 Curso de fruticultura;         

 Curso cultivo da mandioca;         
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

 Curso de operador de tratores agrícolas;         

 Curso de operador de motosserra;         

 Curso de  Cooperativismo;         

 Entrega dos certificados;         

 Prestação de contas.         
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administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  

d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:                                                       

                              

Leonan de Jesus Oliveira      Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

Gerente de Pesquisas e Projetos                                         Diretor de Qualificação Profissional 
 

De acordo: 

 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

NOME DO PROJETO: 

MÃOS QUE CUIDAM 

 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 

CNPJ: 04.391.078/0001-35 TELEFONES: (92) 3631-2332, 3232-5235 

ENDEREÇO: Av. Barcelos, 625, Pça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-200 

MUNICÍPIO: Manaus ESTADO: Amazonas 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:Emendas Parlamentares 

Emenda nº 140, da Lei Orçamentária Anual  2017 

OBJETO: 

 
Promover qualificação técnica aos profissionais de apoio da Fundação Centro 
de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, que atua no 
tratamento do câncer. 

 

AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO: 

Cidade de Manaus – Instituições Públicas e Privadas 

 

LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho) 

  Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho 

X  Educação para Qualificação Profissional 

  Empreendedorismo 

 

 
INSTRUMENTO DE REPASSE: 

Termo de Fomento 

AMPARO LEGAL: 

 
Lei Orçamentária Anual nº 2.200 de 06 janeiro 2017; 
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 
Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 
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1. Apresentação 

A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento - SEMTRAD, entidade instituída com o propósito de planejar, coordenar, 

articular e implementar as políticas de trabalho, emprego e desenvolvimento social, 

apresenta o projeto de qualificação técnica profissional para profissionais de apoio da 

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, que atua 

no tratamento do câncer, denominado “Mãos que cuidam”. 

Este projeto tem origem na emenda parlamentar nº 140, da LOA - Lei  

Orçamentária Anual  2017, destinadas para o Programa de Qualificação Técnica 

Profissional desta Secretaria, com destaque para a Fundação Centro de Controle de 

Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, no intuito de capacitar profissionais que 

atuam no tratamento do câncer. 

O projeto de qualificação possibilitará a melhoria da qualidade no atendimento aos 

pacientes em tratamento do câncer. 

 

2. Justificativa 

 No Brasil, o câncer representa a segunda causa de óbito na população adulta, 

sendo que, de acordo com as previsões do Instituto Nacional do Câncer, a incidência da 

doença no ano de 2003 atingiria de 186.155 casos novos em homens e 216.035 em 

mulheres, com mortalidade de 68.350 e 58.610 casos, respectivamente. Quanto à 

distribuição geográfica, estima-se que 8,21% dos casos ocorram na Região Nordeste, 

9,11% no Norte, 12,3% no Centro-Oeste; 13,96% no Sudeste e 17,07% no Sul. 

 Em relação ao tipo de câncer, o de maior incidência é o de pele do tipo não-

melanoma, com previsão em 2003 de 39.000 casos novos em homens e 43.155 em 

mulheres. Entretanto, o câncer de maior mortalidade em homens é o de vias aéreas 

inferiores, responsável por 3.475 óbitos previstos para 2003 e em mulheres é o de mama, 

com estimativas de 41.610 novos casos e 9.335 óbitos, também em 2003. 

Em crianças com idade até 15 anos, as neoplasias malignas mais frequentes em 

ordem decrescente são leucemias, linfomas, tumores do sistema nervoso central e do 

sistema simpático, rabdomiossarcomas, tumor de Wilms, retinoblastomas e tumores 

ósseos. Estima-se uma incidência anual em todo o mundo de 200.000 casos novos de 

câncer em criança, o que extrapolado para nosso país resultaria a cifra de 6.000 crianças 
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por ano. O tipo mais comum de câncer na criança é a leucemia lifocítica aguda, cuja 

sobrevida atual situa-se em torno de 75% dos casos. 

Tendo em vista a grande demanda de pessoas diagnosticadas e em busca de 

tratamento do câncer, os Centros de Controle de Oncologia têm se preocupado na 

melhoria da equipe técnica profissional, pois a mesma é importantíssima nesse processo 

de atendimento e prevenção. Juntamente com o paciente, trabalham as possibilidades 

para reduzir estes fatores, através do empoderamento do paciente, trazendo informações e 

motivações como: a necessidade de reduzir ou extinguir o consumo de álcool, deixar de 

fumar, adotar alimentação saudável e regrada, praticar atividades físicas, realizar 

autoexame da mama, incentivar quanto à importância de consulta médica e realizar 

exames clínicos pelo menos uma vez ao ano. 

Além disso, a equipe de enfermagem realiza avaliação dos pacientes possibilitando 

detectar precocemente possíveis alterações, incentivando também para que os mesmos 

realizem o autoexame, principalmente das mamas. 

O papel de orientação não é exclusivo do enfermeiro, pelo contrário, toda equipe de 

estratégia de saúde necessita trabalhar conjuntamente, para conseguirem melhores 

resultados. 

Tendo em vista,  a melhoria da capacitação da equipe técnica, atentamos neste 

projeto, para a importância de uma equipe bem qualificada e orientada para lidar com os 

pacientes em tratamento do câncer, com conhecimentos específicos tanto na área de 

Biossegurança aplicada à profissionais de nível superior e médio, afim  de tornar esses 

profissionais aptos e qualificados para a implementação de ações, quanto na área de 

Garantia e Controle da Qualidade na assistência ao paciente oncológico, com base na 

regulamentação vigente e nas práticas atuais. 

Diante do exposto, enfatizamos que este projeto contribuirá para um trabalho 

heterogêneo dessa equipe técnica que atua diretamente com pacientes oncológicos, ou 

seja, especialistas com diferentes formações, porém homogêneo nos conceitos 

multidisciplinares de saúde e biossegurança.  

A parceria com a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 

Amazonas – FCECON, por sugestão da Emenda Parlamentar que consubstancia 

financeiramente o presente projeto, é salutar em face de experiência desta organização no 

trato do assunto objeto desta ação.  
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3. Público Alvo 

 Profissionais de apoio a FCECON, que atuam  no tratamento do câncer. 

 

4. Objetivos: 

 
4.1. Objetivo geral 

Qualificar tecnicamente os profissionais que atuam no atendimento aos pacientes em 

tratamento de câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 

Amazonas – FCECON. 

4.1.1. Objetivos específicos 

  Capacitar os profissionais sobre a importância das medidas de biossegurança 

aplicada  e o controle da qualidade na assistência ao paciente oncológico.  

 

5. Área de Abrangência do Projeto 

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus, 

considerandoa Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas 

(FCECON), localizada na área urbana da cidade. 

6. Período de Execução  

 O projeto de qualificação técnica deverá ser executado no período de 06 (seis) 

meses. 

7. Metas  
 

    Todas as metas serão de responsabilidade da instituição selecionada na sua 

execução e com supervisão da SEMTRAD. O projeto observará as seguintes metas: 

Meta Descrição Fase/Etapa 

1 

 
Capacitar aproximadamente 200 profissionais que 
atuam no atendimento aos pacientes em 

tratamento do câncer. 

 

 Ofertar cursos destinados ao aprimoramento de 
técnicas aos profissionais da FCECON: 

. 

2 
 

Certificar os concludentes da capacitação que 
complementarem no mínimo 75% da carga horária. 

 Entregar os certificados de conclusão do curso, 
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8. Resultados Esperados 
 

 Relação de presença dos profissionais capacitados pelo projeto; 

 Certificação de no mínimo 75% dos profissionais concluintes dos cursos 

disponibilizados no projeto.  

 

9. Metodologia 

 

 Para a realização dos cursos de capacitação profissional, a SEMTRAD irá 

promover Edital de Chamamento Público para selecionar organizações da sociedade civil 

e/ou entidades públicas, com intuito de firmar Termo de Fomento para transferência de 

recursos, a fim de promover a capacitação dos profissionais que atuam na Reabilitação e 

Reinserção de toxicodependentes de álcool e drogas.  

 A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto se dará através dos 

seguintes cursos, abaixo relacionados: 

Ação Descrição Quant. 

Turmas 

Carga 

horária 
Quantidade 

(vagas) 

Objetivo do curso 

 

 

 

 

1 

Curso de 

Biossegurança e os 

Novos Desafios na 

Assistência ao 

Paciente Oncológico, 1 

turma de 50 alunos 

cada. (20h x 2 

turma=40h.) 

2 

 

 

 

 

 

40 h 

 

 

 

 

 

100 

O curso tem como objetivo a formação na 

área de Biossegurança aplicada à 

profissionais de nível superior e nível 

médio vinculados a instituições públicas de 

saúde FCECON, conhecendo de forma 

aprofundada os riscos a que estão sujeitos, 

os mecanismos de avaliação, contenção, 

controle, monitoramento e prevenção, de 

modo a promover a área de gestão e 

ferramentas de planejamento, além do 

escopo da legislação vigente e as 

interfaces da área de Biossegurança com o 

Sistema Único de Saúde. 

2 Curso de Controle de 

Qualidade na 

Assistência ao 

Paciente Oncológico, 1 

turma de 50 alunos 

cada. (20h x 

2turma=40h.) 

2 40h 100 

O curso tem como objetivo capacitar 

profissionais de saúde para atuar nas 

áreas que compõem a Garantia e o 

Controle na assistência ao paciente 

oncológico, com base na regulamentação 

vigente e nas práticas atuais. 

 

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as 

competências básicas da formação são: 

No curso de Biossegurança e os novos desafios na assistência ao paciente 

oncológico, os alunos irão obter formação de conhecimentos específicos de 
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biossegurança na área de oncologia; Implementação de ações de Biossegurança na área 

de oncologia, proporcionando a gestão ferramenta de planejamento como mecanismos 

de avaliação, contenção, controle, monitoramento e prevenção, além do escopo da 

legislação vigente e as interfaces da área de  Biossegurança com o Sistema Único de 

Saúde; analise do graus de envolvimento que a equipe multidisciplinar em saúde frente a 

prática de biossegurança a pacientes em tratamento oncológico. 

No curso de Controle da qualidade na assistência ao paciente oncológico, os 

alunos irão obter formação de conhecimentos específicos de controle de qualidade na 

área de oncologia; ciência das instruções de qualidade para o melhoramento dos 

serviços em oncologia; sensibilização das equipes para a geração de instruções de 

qualidade nos serviços de oncologia; implementação nos serviços os indicadores de 

qualidade para servirem de ferramentas de gestão e rastreabilidade de dados e 

conhecimento das dificuldades dos colaboradores em saúde na prática adequada das 

medidas de controle de qualidade na assistência ao paciente oncológico. 

 

10. Equipe do Projeto - SEMTRAD 

Membro Cargo Responsabilidade 

Ananda 
Carvalho 

Secretária Municipal de 
Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento. 
Acompanhar os resultados dos ciclos do projeto. 

Fábio  
Castro 

Diretor de Qualificação 
Profissional 

Acompanhar as etapas de execução do projeto, 
sensibilizar e reunir os grupos participantes. 

Felipe 
Brandão 

Chefe de Divisão de 
Qualificação Profissional 

Elaboração das etapas do projeto, visita técnica 
institucional e reunir os grupos participantes. 

Wilsa Freire Assessora de Comunicação 
Assessorar as atividades de emissão de relatórios 

diário, release e apresentações. 

Paulo  
Tyrone 

Assessor Jurídico 
Elaborar e acompanhar os procedimentos de 

parceria. 

Leonan 
Oliveira 

Gerente de projetos Acompanhar a execução das etapas do projeto 
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11. Principais Partes Interessadas (stakeholders) 

Seq 
Objetivo 
conteúdo de 
mensagem 

Interessado 
Mídia/event

o 
Periodicidade Responsável Anexos 

01 

Informar o 
quadro 
atualizado das 

ações da 
Secretaria 
Municipal 

PREFEITO 

Vereador 

Relatório 

Gerencial 
Mensal Secretária Gráficos  

02 

 Capacitar 

profissionais que 
atuam no 
tratamento do 

câncer, 
aprimorando o 
atendimento dos 

pacientes em 
tratamento 
oncológico. 

Instituições 
pública e/ou 

organizaçõe
s da 

sociedade 

civil 
 

Reuniões Quinzenal 

SEMTRAD 

Leis, Decretos 

03 

Evolução de 
atividades de 

acordo com 
cronograma 

EQUIPE DE 

GERENCIA-
MENTO 

Reuniões Diário Arquivo eletrônico 

04 

Informar a 
Sociedade da 

efetiva aplicação 

do Resultado 

Sociedade 
Divulgação 
(Jornal/TV/ 

Rádio) 

Semanal 
Assessoria de 

Imprensa 
Fotos, Mídias, 

 

12. Premissas & Restrições  

São premissas e base legal do projeto: 

 Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017; 

 Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013; 

 Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

 Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 

Restrições identificadas: 

 Descontinuidade do Projeto; 

 Possível desistência de participante durante a capacitação a ser ofertada. 
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13. Monitoramento e Avaliação  

A Secretaria Municipal doTrabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD 

acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme Plano de Trabalho 

apresentado.   

Objetivos Específicos Metas  
Indicadores de 

Resultados  
Meios de Verificação 

Capacitar os profissionais sobre 
a importância das medidas de 
biossegurança aplicada e o 
controle da qualidade na 
assistência ao paciente 
oncológico.  

Capacitar aproximadamente 200 
profissionais que atuam no 

atendimento aos pacientes em 
tratamento do câncer. 

 Cadastro/Matrícula 
dos inscritos; 

 Lista de frequência. 

Documentos 
comprobatórios e relatório 
emitido pelo executor da 
qualificação 

 

Certificar os concludentes da 
capacitação que complementarem no 

mínimo 75% da carga horária. 
 

 Relação de 
certificados 
entregues. 

Relatório emitido pelo 
executor. 

 

14. Dos Recursos Financeiros   

 

A destinação dos recursos financeiros será mediante transferência,  pela 

SEMTRAD, de recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária vigente. 

O valor a ser investido no presente projeto fica subordinado a disponibilidade da 

dotação orçamentária em suas funções progamáticas específicas. 

Fica estabelecido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como investimento 

para realização do projeto “Mãos que cuidam”, distribuído em uma única parcela, conforme 

cronograma de desembolso abaixo: 

14.1. Cronograma de Desembolso 

CONCEDENTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento - SEMTRAD 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

Projeto “ Mãos que cuidam”  

 Parcela Única, correspondente a 
100% . 

 

Mês 1 

 

20.000,00 

Total 20.000,00 

PROPONENTE:  

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

 

 Contrapartida  
- - 

Total 0,00 

Total Geral 20.000,00 
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15. Itens Financiáveis e Não Financiáveis 

 
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio: material de consumo 

e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. 

Os itens não financiáveis: 

 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido no projeto; 

 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente. 

 

 

16. Cronograma de Execução do Projeto 

 

A fase 2 deste cronograma, deverá ser apresentada pela instituição candidata para 

execução das metas de 1 a 2 deste projeto e atualizado após a seleção. 

 

ATIVIDADES/SEMTRAD 

PERÍODO (MESES)  ANO – 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1 – Procedimentos preparatórios 

 Elaboração do projeto técnico          

 Encaminhar projeto técnico e seu anexo para aprovação da secretária         

 Abertura de processo administrativo         

 Elaboração da minuta do edital         

 Envio para parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM         

 Aprovação do edital pela secretária         

 Informações de dotação orçamentária         

 Envio para Comissão de Orçamento         

 Publicação do  Edital no portal da secretaria         

 Criação e publicação da Comissão         

 Seleção das Entidades         

 Divulgação do resultado         

 Assinatura do termo de fomento         

 Envio de cópia do termo de  fomento  a Câmara Municipal de Manaus         
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17. Prestação de Contas 

Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 

conforme decreto nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014, que 

conterá:  

a) A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas;  

b)  A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c)  Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de 

presença, fotos, vídeos, entre outros; e 

d)  Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando 

houver; 

e)  Elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 

desenvolvidas; 

f) Elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que 

poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 

entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 

pública setorial, entre outros; e 

ATIVIDADES/PROPONENTE 

PERÍODO (MESES)  ANO – 

2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 2 – Realização das capacitações 

 Aquisição de material de consumo;         

 Contratação de serviços de terceiros – pessoa  física e jurídica;         

 curso de  Curso de Biossegurança e os Novos Desafios na 

Assistência ao Paciente Oncológico; 
        

 curso de  Curso de Controle de Qualidade na Assistência ao Paciente 

Oncológico; 
        

 Entrega dos certificados;         

 Prestação de contas.         
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g)  Elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações 

após a conclusão do objeto; 

h) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente. 

 

Observação: Quando a organização da sociedade civil não comprovar o 

alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a 

administração pública exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, 

que deverá conter: 

a) A relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos 

financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

b) O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária 

específica, quando houver;  

c) O extrato da conta bancária específica;  

d) A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

e) A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando 

houver; e 

f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive 

holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 

do fornecedor e indicação do produto ou serviço. 

O projeto está em conformidade com a lei vigente. 

Manaus, 17 de abril de 2017. 

Visto:   

                                                 

Leonan de Jesus Oliveira      Fabio Junio Pereira de Castro   Gerente de pesquisas e projetos       Diretor de Qualificação Profissional 

  Gerente de Pesquisas e Projetos                                       Diretor de Qualificação Profissional 
 

 

De acordo: 

 

 

Ananda da Silva Carvalho 
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento – SEMTRAD. 

 

 


