
Relatório Geral 2020



APRESENTAÇÃO

 O presente relatório apresenta os principais resultados das ações desenvolvidas no 
ano de 2020, com resultados administrativos e operacionais das atividades, programas e 
projetos realizados no decorrer deste período considerado atípico, tendo em vista, o 
impacto causado pela pandemia do Covid-19 na realização das atividades seja de cunho 
socioeconômico e/ou na promoção da geração de emprego e renda seja no desenvolvi-
mento da cultura empreendedora e tecnológica na cidade de Manaus.

 Semtepi tem como finalidade o planejamento, coordenação, articulação e imple-
mentação das políticas de trabalho, empreendedorismo e inovação, buscando a pro-
moção e o desenvolvimento social pleno acesso ao emprego e renda, bem como a qualifi-
cação profissional para ampliação de oportunidades de (re) colocação dos trabalhadores 
ao mercado de trabalho, interação com as instituições públicas e privadas, entidade do 
terceiro setor e outros segmentos da sociedade. A Semtepi também gerencia os Fundos 
Municipal de Fomento a Micro e Pequenas Empresas – Fumipeq, para o atendimento aos 
empreendedores indivíduos, artesãos, recicladores e o Escritório do Empreendedor, 
visando incentivar abertura de novos negócios, o empreendedorismo escolar e universi-
tário e a melhoria do ambiente empreendedor dentre outros e Fundo Municipal do Tra-
balho – FMT criado pela Lei nº 2.391 de 04/01/2019. E mais recentemente inauguramos o 
polo digital de Manaus denominado “Casarão da Inovação Cassina” considerado o 
primeiro centro de empreendedorismo e inovação da região Norte.

  Dessa forma, elencamos abaixo as áreas que atuamos apesar dos desafios impostos 
pela pandemia ainda assim não paramos com nossas atividades nos reinventamos e 
continuamos ofertando serviço de qualidade a população da cidade de Manaus.

 



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

 O Orçamento anual aprovado para Semtepi em 2020 fora da ordem de R$ 18.633.000,00 
(dezenove milhões, seiscentos e trinta e três mil reais) sendo R$ 8.220.000,00 da Semtepi e de R$ 
10.003.000,00 do Fumipeq, o que presenta 0,30% da distribuição das despesas por órgãos da Prefeitura de 
Manaus conforme Lei Orçamentária Anual – LOA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM nº 
4.749 de 30/12/2019. E o montante de recursos disponiblizados pela Secretaria de Finanças/Semef a esta 
Secrectaria sofre decréscimo de 5,58% se comparado ao exercício de 2019 ainda assim não afetou o 
desempenho e a execução das atividades deste Órgão alcançando índice de execução do PPA em 
90,41%. Abaixo  quadro das despesas correntes com pessoal, juros e outras despesas correntes e investi-
mentos desta Semtepi.

 A execução financeira desta Semtepi vem sendo realizada de forma legal, atendendo 
ao estabelecido na Lei Municipal o Decreto Municipal nº 2.574, de 31/12/2019, que estima a receita e fixa 
a despesa do Município de Manaus.

 Entretanto, a dotação inicial não foi suficiente para manter o funcionamento do Órgão 

o que se fez necessário o uso de créditos adicionais de suplementação orçamentária. Diante disto, até o 

presente momento estamos encerrando o ano de 2020 com dotação atualizada de R$ 10.402.500,00 e 

com valores empenhados em R$ 7.885.609,04 sendo liquidados R$ 7.854.560,80 de suas despesas discri-

cionárias e administrativas.

 Enfatizamos que muitas das ações, atividades e projetos foram desenvolvidas por meio de parce-

rias sem onerar os cofres públicos.

Fonte: Afim e Semad

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - 2020

Pessoal e Encargos e
Sociais

despesas correntes

6.973.500,00

Juros e Encargos da
Dívida 0,00

Outras Despesas da
Dívida 1.850.000,00

valor

3.019.000,00

1.850.000,00

valor

13.822.500,00

valor total

Investimentos

Inversões
Financeiras

despesas de capital

subtotal 8.823.500,00 subtotal 4.999.000,00

8.220.000,00 2.182.500,00 

dotação inicial dotação suplementar

7.885.609,04 

empenhado

7.854.560,80 

liquidado

7.854.560,80 

pago

Fonte: Afim e Semad

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2020



CONTAS PÚBLICAS

 Em relação as Contas Públicas a Semtepi desenvolveu e segue as orientações quanto a 
redução de despesas utilizando os recursos públicos de forma responsável, consciente e efetiva. Abaixo 
demonstraremos quadros contendo informações de quanto conseguimos economizar eficazmente 
nossos gastos públicos também em virtude do Decreto Municipal que, institui a modalidade de trabalho 
“home office” durante o período da pandemia do Covid-19. 

energia

R$ 38.500,36
previsto

R$ 154.539,50 
utilizado

R$ 116.039,44

água
valor economizadovalor economizado

R$ 30.923,38
utilizado

R$ 7.332,62  
previsto

R$ 38.256,00 

telefone móvel
valor economizado

R$ 4.613,59 R$ 8.509,51
Previsto: R$ 12.200,00 | Realizado: R$ 7.586,14

telefone fixo
Valor economizado

Combustível
valor economizado

R$ 6.608,86
locação de imóveis

Previsto: R$ 21.710,00 | Realizado: R$ 13.200,79 

Previsto: R$ 11.265,00  | Realizado: R$ 4.656,14

Sede: R$ 132.243,00
Sine CN: R$ 131.894,84  



DEPARTAMENTO DE

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL



PALESTRAS

 Apesar das dificuldades este Departa-
mento alcançou conquistas importantes 
como: Prêmio Sebrae de Educação Em-
preendedora através do projeto "Em-
preendedorismo nas Escolas", cadastro no 
SINETRAN para meia-passagem estudan-
til dos educandos e finalmente respeito, 
reputação, credibilidade e reconhecimento 
de escolas profissionalizantes e do público 
atendido se tornando referencia no assun-
to. Como indicador de desempenho de 
trabalhadores qualificados obteve-se 78% 
sendo que, de 9.537 trabalhadores inscritos 
7.397 finalizaram suas qualificações. 
 Disponibilizamos aproximadamente 
24 turmas e 05 eventos de Conexão de 
Aprendizagem com  33 turmas desde de 
voltado a orientação profissional ao desen-
volvimento profissional. 

 A Semtepi realizou mais de 60 
palestras durante este período bem como 
a implantação de palestras online com a 
participação de 424 pessoas. Dentre estas 
merece destaque  a   palestra Pós-pan-
demia: “Desmistificando o Pessimista para 
o otimista “e “Liderança em tempos de 
Pandemia”. Chegando a disponibilizar 
1.375 vagas e 1.350 concludentes.

 Neste período foram qualificados profissionalmente 7.397 cidadãos, trabalhadores em 
geral, cadastrados ou não no Sine/Manaus, empreendedores e potenciais empreendedores 
sendo 6.047 em formação inicial e continuada - FIC e 1.350 em eventos com mais de 37.236 
certificados emitidos. Nas seguintes atividades desenvolvidas pelo Departamento de Qualifi-
cação Profissional, a saber cursos de: Qualificação Profissional, Profissionalizantes e For-
mação Inicial Continuada, Palestras de Orientação Profissional e Ações de Desenvolvimento 
Profissional. Realizando mais de 5.000 atendimentos ao público em geral e ofertando 8.162 
vagas de cursos profissionalizantes e formação inicial continuada.  Com as parcerias obteve 
neste ano economia aos cofres públicos em torno de R$ 1.546.809,90.



QUADRO DE ATIVIDADES DQP - 2020

LANÇAMENTO DE EDITAL

CURSOS ON-LINE

 Realizamos também o lançamento 
de pacotes de cursos com de 02 editais 
destinado atender o público infanto-juve-
nil de 13 a 16 anos na modalidade - (EaD) e 
de igual modo, do Projeto “Aprendendo 
Profissões, Empreendendo o Futuro”.

 Devido a pandemia de Covid-19 e 
seguindo os protocolos de segurança pas-
samos a ofertar nossos cursos via online 
com qualificando 880 alunos em 05 cursos 
online, 05 Google Classroom. Como 
também realizamos Lives por meio do 
seguintes aplicativos Instagram e Zoom.  

 Abaixo, quadro resumido das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Qualifi-
cação Profissional de janeiro a setembro de 2020.
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OFICINAS DE INOVAÇÃO

EMENDAS PARLAMENTARES

 Dentre algumas oficinas disponibili-
zas mereceu destaque a oferecida no 
início do ano a 60 crianças de 06 a 10 anos 
que participaram da primeira colônia de 
férias do projeto “Aprendendo Profissões, 
Empreendendo o Futuro 4.0” a Semtepi 
investindo na base e preparando estas 
crianças para o futuro e que elas tenham 
um olhar diferenciado para a tecnologia.

 Em relação as Emendas Parlamentares as execuções das atividades ocorrem por meio 
do Edital de Chamamento Público nº 001/2019-Semtepi, contempladas nos projetos: Qualifica 
Manaus, Sine Jovem e Manaus feita à mão/ 2° EdIção, em regime de mútua cooperação entre 
as entidades selecionadas: SENAI vencedora dos lotes 02, 03 e 05, Associação Zagaia vencedo-
ra do lote 04 e INDT vencedora do lote 06.

 A Emenda Parlamentar nº 001 do Vereador Coronel Gilvandro no valor de R$ 90.000,00 
para instituição vencedora Senai que, até o presente encontra-se em execução atendendo 200 
educandos para a indústria 4.0 – profissões do futuro. E R$ 40.000,00 em favor do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico – INDT que executou a capacitação de 230 jovens do segmento 
da economia criativa. Esta mesma instituição recebeu recurso oriundos também de emenda 
parlamentar nº 077 da vereados Teresinha Ruiz no valor de R$ 20.000,00 e de nº 0276 do Vere-
ador Diego Afonso no valor de R$ 20.000,00.

 A Emenda Parlamentar nº 304 do Vereador Plínio Valério no valor de R$ 20.000,00 para 
instituição vencedora fora Associação Zagaia encontra-se no aguardo da transferência do 
referido recurso para iniciar as atividades no atendimento de 40 artesãos que integram o pro-
jeto “Manaus feita à mão.

 A outra Emenda Parlamentar nº 309  também do Vereador Plínio Valério no valor de R$ 
20.000,00 cuja instituição vencedora fora o Senai até o presente encontra-se em execução 
atendendo 180 empreendedores que atuam em feiras e mercados.

objeto

Apoiar as Redes de Economia
Criativa e Solidaria

Formação de qualificação profissional
de pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social e renda, por meio de
cursos profissionalizantes

Disponibilizar recursos financeiro para
a instituição: ONG Acolhimento, para
fins de apoio as atividades do projeto
“Capacitar para Oportunizar”

beneficiado

R$ 42.000Semtepi

Inst. Rio
Negro

Ong
Acolhimento

R$ 320.000

R$ 50.000

047/2019

071/2019

214/2019

nº vereador

Mirtes Sales

Prof. Fransua

Prof. Samuel

valor



DEPARTAMENTO DE

ECONOMIA SOLIDÁRIA
E CRIATIVA



REVISTA DO
ARTESANATO

 A pandemia da Covid 19 
impediu a realização de diversas 
atividades, entre elas, o lançamen-
to da 6ª edição da Revista do Arte-
sanato Manauara, previsto para o 
março de 2020. Porém, a mesma 
foi lançada em dezembro deste 
ano. Nesta edição, além da 
exposição das peças de mais de 70 
artesãos cadastrados no departa-
mento de Economia Solidária e 
Criativa, temos também entrevis-
tas e matérias relacionadas não só 
ao artesanato, como outras ativi-
dades finalísticas desenvolvidas 
pela Semtepi.

 

 Realizamos a parcerias com o artista Seldo Braga com declamações de poesia para o dia 
das mães. E no período de quarentena oferecemos ajudamos os artesãos a cadastrarem-se  no 
auxílio emergencial e além de informações sobre o distanciamento social sendo que muitos 
deles migraram para a confecção de mascaras para melhorar a renda.

 Em relação a este Departamento suas atividades se concentraram 1º bimestre/2020 e 
com advento da pandemia o mesmo passou por reestruturação. E os artesãos atendidos 
foram remanejados para o Departamento de Qualificação e Escritório do Empreendedor.

 Os trabalhos  produtos por eles estão disponíveis no portal https://portaldoartesana-
to.manaus.am.gov.br/ do projeto “Manaus feita à Mão”.

8
parcerias

r$ 3.015,00
FATURAMENTO

8
FEIRAS



SINE
MANAUS



 De janeiro a novembro de 2020 atendeu 
aproximadamente 16.324 cidadãos que 
procuram seus mais diversos serviços. Contu-
do, Pode-se ressaltar que 77,21% destes atendi-
mentos referem-se ao Benefício Seguro 
Desemprego. Uma vez que, com a pandemia, o 
Sine/Manaus buscou alternativas para contin-
uar atendendo a população. Para tanto, adquir-
iu-se uma plataforma de atendimento online. 
Desta forma, tirou-se todas as dúvidas dos 
trabalhadores quanto os serviços oferecidos de 
Cadastro, Seguro Desemprego, Carteira de Tra-
balho e Processos seletivos.  

 O Sine/Manaus realiza diariamente atendimentos aos trabalhadores, empresas privadas 
e instituições governamentais, prestando serviços como Cadastro de Trabalhadores e Empre-
sas, Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social 1ª e 2ª via, Habilitação ao Seguro 
Desemprego, Captação de Vagas, Recrutamento e seleção.

 Com intuito de facilitar ainda mais o entendimento da população, quanto aos serviços 
oferecidos criou-se o “passo a passo” de cada um dando ênfase a Carteira de Trabalho Digital, 
uma plataforma que o Governo Federal criou e que através dela é possível o trabalhador baixar 
no seu celular o aplicativo e ter nas suas mãos a qualquer momento seu histórico profissional. 
Além desta facilidade, a CTPS Digital traz a opção do trabalhador também dar entrada no seu 
Benefício Seguro Desemprego sem sair de casa.

 O cadastro para emprego também tornou-se uma opção digital, o trabalhador pode fazer 
o cadastro do seu currículo na base do Sine/Manaus através do Site do Governo Federal. 

83.094
atendimentos

32.930
ctps feitas

16.856
cadastros

614
parcerias

95,23%
aproveitamento

861
vagas

804
encaminhados



QUADRO DE TAXA DE APROVEITAMENTO - 2020

QUADRO DE ADEQUAÇÃO DOS PERFIS DAS VAGAS - SINES MUNICIPAIS

Meses

 Neste período pandêmico, percebeu-se a 
necessidade de realizarmos algumas seleções 
presenciais para que nossa taxa de aproveita-
mento não se tornasse negativa, pois realizar 
processos seletivos virtualmente é muito 
desafiador. Abaixo seguem alguns destes reg-
istros feitos de forma responsável e com segu-
rança por conta do Covid/2019. 

 Salientamos positivamente neste relatório deste Sine/Manaus que, antes de iniciarmos 
os resultados de 2020 é importante mencionarmos os resultados da Taxa de Aproveitamento 
em 2019 a níveis: nacional, municipal e regional. A qual, recebemos em abril/2020 os resulta-
dos das 74 Agências do Território Brasileiro obtendo este Sine/Manaus taxa de aproveitamen-
to de 65,28% e somos, portanto, o 4º lugar do ranking nacional, 3º lugar em nível municipal e 
finalmente o 1º lugar da Região Norte conforme Boletim da Coordenação de Operação e aten-
dimento da Rede SINE – COPAT.
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FUNDO MUNICIPAL DE
EMPREENDEDORISMO

& INOVAÇÃO



 Em relação ao atendimento de ajuda e ao enfretamento ao Covid-19 relatamos a:

 O Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação - Fumipeq órgão este vinculado a 
Semtepi conforme Lei nº 2.476 de 09/07/2019, tem entre outros objetivos oferecer atendimen-
to aos Mpe’s no que tange à consultorias, mentorias, orientações e formalizações.

 A Lei Orçamentária Anual – LOA Nº 2.574 de 30/12/2019, aprovou para o exercício de 2020 
o valor de R$ 10.003.000,00.

 No entanto, em virtude das consequências da pandemia de Covid-19 algumas atividades, 
projetos e programas do Fumipeq que seriam executados, deixaram de acontecer ou foram 
suspensos. Vale ressaltar que grande parte dos recursos foram direcionados para o enfrenta-
mento da referida pandemia o que comprometeu o atendimento a centenas de pessoas por 
força de Decretos e protocolos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da 
Saúde – OMS. E dentre as atividades citamos algumas e principalmente em apoio ao combate 
do Covid/2019:  

Atualização de Mapas de Acompanhamento de Processo, Contratos e Projetos; 

Encaminhamento do Processos para pagamentos à Inspetoria; 

Instrução Processual. Bloqueio Orçamentário; Geração de Remessas; Desbloqueio 
Orçamentário; Cota Orçamentaria; Nota de Empenho, Liquidação e Programação;

Verificando a situação de cada Indivíduo por CPF ou CNPJ através do cruzamento dos 
dados do Relatório do BBCobrança no sistema Afim;

Reunião através de Vídeo Conferência com o Escritório do Empreendedor; Operação de 
sistemas (SIGED, Compras Manaus, AFIM, SALTO, Gestão de Contrato); 

Participação em Comissão de: Recebimento de Materiais e Equipamentos e Fiscalização 
e Acompanhamento de contratos de prestação de serviço no âmbito do FUMIPEQ; 

Participação em Comissão de Lançamento das Receitas das Contas 8500-6 no AFIM; 
Envio da Conciliação Bancária da Semtepi e Fumipeq; 

Suplementação e alteração de QDD via SALTO; Cálculo, elaboração e solicitação de 
Superávit Financeiro; Instrução processual; 

Pagamento parcial de Destaque à Semef – Porto Marinho; Elaboração e atualização da 
Despesa orçamentária via planilha Semef e atualização – Atuprocota - Anual;

Atualização de relatórios dos inadimplente da fonte “BBcobrança” separadamente por 
ano, por CPF ou CNPJ, e com a data de início de pagamento e fim do pagamento do 
financiamento.

Item Disponível Ação e programa Covid-19 Natureza de Despesa Consumo – Exer-
cício/2020;

Solicitação e Inclusão de Conta Bancária específica para Covid-19 via sistema AFIM;

Reclassificação de contas (Covid-19) Empenho, liquidação, Programação de Desembol-
so e pagamento (repasse financeiro) à Semef/Pmm/Semef – Merenda escolar; Descen-
tralização de receita à Semef/Pmm/Semef; Detalhamento de Fonte, inclusão de Pro-
grama da Covid-19  e Descentralização de receita; 



QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PROCESSOS - 2020

QUADRO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO - 2020

QUADRO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 01/01 A 18/12 - 2020

 Abaixo demonstramos quadro de controle de processos em andamento: Dad, Fumipe-
q/Semtepi:

 Em 2019 fechamos o Balanço com Superávit Financeiro de R$ 23.360.427,72 sendo 
utilizado em 2020 o valor de R$ 21.800.000,00 cujo repasse financeiro ao Tesouro Municipal 
para atendimento das demandas do enfrentamento ao Covid-19 em cumprimento a legis-
lação nº 2.595 de 31/03/2020 e nº 2.598 de 08/04/2020.  Das receitas arrecadas em 2020 fora 
descentralizado o valor de R$ 1.800.000,00 ao Tesouro totalizando o valor total de repasse de 
R$ 23.600.000,00. Conforme quadro abaixo:

objeto

Serviços de limpeza e conservação

modalidade

Em certame
licitatório CML

Em certame
licitatório CML

Licitação

Licitação

obs.

P/ Casarão
da Inovação

P/ Casarão
da Inovação

Fumipeq

Fumipeq

origem processo

2020/12091
12100/00080

Aquisição de CFTV Análise do TR
pela SubTiCompra Direta

P/ Casarão
da Inovação

Fumipeq SIGED

Serviço de manutençao de elevador Elaboração
do TRExclusividade

P/ Casarão
da Inovação

Fumipeq

2020/12091
12100/00081

status

Serviços de vigilância armada e AGP

Fase de
CatalogaçãoCompra Direta

P/ Casarão
da InovaçãoFumipeq Aquisição de Nobreak

Elaboração
do TRLicitação

P/ Casarão
da InovaçãoFumipeq Espaço Café

Aquisição de Tendas
Fase de atua-

lização de 
propostas

LicitaçãoEmenda
Parlamentar

Bloqueio
Orçamentário

Compra
DiretaSemtepi Aquisição de material gráfico (letreiro)

2020/14000
14005/000008

PMM/SEMEF 400.000,00

orgão

total

destaque orçamentário

217.601,00

valor financeiro

PMM/SEMEF 685.630,99

1.085.630,99 731.824,24

514.223,24

10425443000188 - Merronit Comercial Ltda

contratos contínuos

subtotal

24.858,27

valor

508.732,18

236.338,3225084798000128 - Millenium Segurança Patrimonial

09406386000100 - Tawrus Segurança e Vigilância Ltda - EPP 234.445,03

13.090,5600368488000104 - MC Comércio e Representações Ltda

00366257000161 - Caderode Móveis para Escritório Ltda

fornecedores diversos

subtotal

47.6000,00

valor

68.973,74

18.137,7427037655000190 - Luan Batista de Paiva Vieira - ME

84111020000120 - F N de Almeida - EPP 840,00

2.396,0000368488000104 - M C Comércio e Representações Ltda



QUADRO DE RESUMO GERAL FINANCEIRO X PAGAMENTO

 Em relação ao saldo bancário em conta corrente do Fumipeq perfaz o valor total de R$ 
12.038.972,63 conforme conferencia realizada em 18/12/202, abaixo quadro resumido do finan-
ceiro x pagamento:

 Já no que diz respeito a arrecadação relacionada a 1% provenientes do ISS da prefeitura 
de Manaus no ano de 2020 o total chegou a R$ 15.211.322,92 com média mensal em torno de R$ 
1.810.871,78.

Faturado - Não liquidado 22.639,72

Pagamentos programados

saldo em conta corrente até 18/12/20

provisão de saldo em conta corrente

732.616,55

***Devolução de recolhimento indevido - Semef 187.484,06

DREM - Desvinculação de Receitas do Município 01/12 a 18/12 1.006.135,16

Chamamento Público 003 - Semtepi/2020 848.000,00

Empenhado e não-liquidado a ser convertido em RAP - 2021 109.544,25

12.038.972,63

9.242.097,14

**saldo em conta corrente - valor líquido 9.132.552,89

139 Permissionários do T-1 (R$ 14.193,67)

empréstimos/financiamentos

1.972.920,13

valor

subtotal 1.972.920,13

Semef/PMM - Superavit

repasse financeiro pmm - enfrentamento da covid-19

subtotal

21.800.000,00

valor

23.600.000,00

1.800.000,00Semef/PMM - Arrecadação 1%

Semef/PMM - Porto Marinho

destaque orçamentário - pagamento

217.601,00

valor

514.223,24Semef/PMM - Sidia

Semef/PMM - DREM

descentralização da receita - drem (jan a nov/20)

subtotal

5.680.211,94

valor

5.680.211,94subtotal 5.680.211,94

Contrato com Banco do Brasil

baixa de tarifas bancárias

subtotal

75,00

valor

75,00

total de pagamentos 32.562.737,23

subtotal 731.824,24



CASARÃO DA INOVAÇÃO

CASSINA



manutenção preventiva e corretiva de elevador para o Casarão da Inovação Cassina e Edital 
de Chamamento Público nº 003/2020/Semtepi que selecionará Organização da Sociedade 
Civil – OSC para a execução de atividades tecnológica e de inovação. Logo após a inauguração 
aconteceram atividades como reuniões, 02 cursos de: trilha de empreendedorismo e gestão 
empresarial, 02 eventos como: Meet up e Failtech Manaus, treinamentos. Com 1 mês de fun-
cionamento, o casarão já possui: 

 É o primeiro centro de empreendedorismo e inovação para a região Norte, com a per-
spectiva de fomentar e desenvolver o ecossistema empreendedor. De acordo com declarações 
do Prefeito de Manaus Arthur Neto “Manaus dá um salto para economia 4.0”.

 Espaço Casarão da Inovação Cassina 
tem como meta fomentar, apoiar e desen-
volver atividades de cunho inovador, 
tecnológico e empreendedor de modo que o 
ecossistema digital de Manaus se desenvol-
va economicamente com vistas ao incentivo 
e suporte às novas empresas de inovação 
“startups” que serão instaladas no Distrito de 
Inovação. 

 O espaço foi inaugurado em 18 de 
novembro com: 1.600 m2 contendo estações 
de coworking, salas de desenvolvimento, 
auditório e um espaço café no terraço. Com 
54 estações de trabalho o local pode ser 
utilizado gratuitamente por startups que 
desejam reunir-se para desenvolver seus 
negócios. Em relação a este Programa real-
izou-se aquisição de mobiliário e há proces-
sos licitatórios em andamento para con-
tratação de serviço de limpeza, agente de 
portaria e vigilância armada, bem como 
elaboração de Termo de Referência para 
contratação de empresa especializada em

23
Empreendedores

capacitados

3 40
Cursos

2
ConsultoriasConcludentes

219
Visitantes

47
Participantes



ESCRITÓRIO DO
EMPREENDEDOR



 O Escritório do Empreendedor, criado a partir da parceria com o Sebrae/Am para implan-
tação e operação do Programa Ambiente de Negócios, visa atender empreendedores e poten-
ciais empreendedores. Atendemos até o momento 4.899 MPE'S, MEI, ME, EPP, Autônomos e 
Potenciais Empreendedores nos seguintes atendimentos:

 Ofertou-se cursos como por exemplo Técnicas de Vendas, Salto Aceleradora de Mei´s. 
Trilha de Empreendedorismo. E o lançamento de 02 editais de números 01, 02 e 04 mesmo 
com a suspensão das atividades, ainda assim foi possível capacitar 266 empreendedores e 
potenciais sendo o os Editais 05 e 06 atendendo empreendedores que estavam em isolamento 
social com 185 capacitações e consultorias on-line para empreendedores.

 No entanto, devido a ocorrência da pan-
demia, suas atividades presenciais foram 
evidentemente suspensas direcionando seus 
serviços para a modalidade online e home office. 
Assim sendo, ofereceu acompanhamento da 
consultoria “Como se adaptar a crise usando o 
Instagram ao seu favor” dentre outras consulto-
rias online aos empreendedores por meio dos 
grupos do aplicativo de whatsapp criados pelo 
Escritório e os Eventos Virtuais: Mulheres de 
Impacto, Negócios diante da Pandemia mundial 
e o marketing, Educação Empreendedora e o 
Mundo Digital, Empreendedorismo e Finanças, 
Agronegócios e Sustentabilidade, Sarau de Em-
preendedorismo e Moda, Precificação, etc. 

 Dentre estes eventos merece destaque o 
“Creative Day” realizado no mês de março, com 
proposta de promover encontros inspiradores 
entre a comunidade de inovação e criatividade, 
com a proposta de transformar a forma de 
pensar, agir e de se relacionar com diversos 
temas. Além das oficinas e palestras de ino-
vação, feitas para as crianças e um Work Café 
sobre educação empreendedora com 130 partici-
pantes. No total em 2020 realizamos 28 eventos 
de empreendedorismo e inovação

Consultorias Orientações Formalizações Apoio a eventos
de empreendedorismo

Ações 
itinerantes



ANEXO DO ESCRITÓRIO
DO EMPREENDEDOR
 Como parte das ações de fomento à 
cultura empreendedora e em fortalecimento 
ao projeto “Viva Centro Galerias Populares”, o 
prefeito, Arthur Virgílio Neto, inaugurou em 
27.12.19, o anexo do “Escritório do Em-
preendedor” na galeria dos Remédios, centro 
histórico de Manaus. Na solenidade, cem 
mulheres que participaram de cursos gratui-
tos voltados ao empoderamento feminino 
foram certificadas.

GESTÃO DAS AÇÕES
 As ações do Escritório do Empreendedor 
são planejadas e executadas a partir de metas 
mensais, trimestrais e anuais, sendo seus 
indicadores prioritários o “Índice de Cultura 
Empreendedora” e o “Índice de Sobrevivência 
dos Empreendimentos Formalizados”, que 
são acompanhados através de sub indica-
dores.

 Este espaço é dedicado exclusivamente à realização de capacitações empreendedoras, 
palestras, workshops e outros eventos relacionados à cultura empreendedora.

 O Escritório do Empreendedor executa suas ações através de Editais de Chamamento 
Público, que objetiva a seleção de uma ou mais Organização da Sociedade Civil – OSC para 
aporte de recurso a executar em lote ou o projeto inteiro, bem como através de Acordos de 
Cooperação que firmaram parcerias entre Público Privado para a execução de projetos onde 
não há repasse de recurso, tendo como principais benefícios dessa modalidade: a capacitação 
da sociedade, divulgação do parceiro e a economia dos cofres públicos. Em 2020 o Escritório 
obteve os seguintes resultados:

Consultorias Atendimentos EventosCapacitações
5.344 2.095 4.899 28

Índice de cultura
empreendedora

135%
Desempenho

geral

155%



METAS PARA 2021
Apoiar os empreendedores da rede de Economia Solidária e Criativa;

Apoiar a cadeia produtiva de reciclagem;

Promover feiras de artesanato oportunizando espaços para comercialização e 
exposição de produtos;

Executar o projeto “Manaus Feita à Mão 2.0” aos artesãos do projeto que integraram a 
edição anterior.

Ofertar qualificação profissional aos cidadãos através de cursos, palestras de orien-
tação profissional e oficinas formativas;

Ofertar capacitação profissional na área da Indústria 4,0 “Profissões do Futuro” e 
Economia Criativa para jovens de 14 a 29 anos por meio do projeto “Sine Jovem”

Ofertar serviços daos cidadãos mediante apoio à política de trabalho, emprego e qualifi-
cação profissional via Sine/Manaus;

Apoiar o fortalecimento e desenvolvimento de negócios com capacitação empreende-
dora através do Escritório do Empreendedor;

Realizar a segunda edição do projeto “Inova Manaus” com ações para disseminar o 
empreendedorismo e a inovação na cidade de Manaus;

Realizar a terceira edição do “Projeto Decolar” com ações de capacitação empreende-
dora para empreendedores e potenciais atendidos pelo Fumipeq/Escritório;

Realizar o projeto “Cidade Empreendedora” com ações de capacitação empreendedora 
a fim de promover e disseminar a cultura empreendedora e fomento à inovação;

Executar a terceira edição do projeto “Empreendedorismo nas Escolas” atendendo 10 
mil alunos e 300 professores rede pública municipal de ensino;

Realizar atendimentos no Escritório do Empreendedor;

Realizar atendimentos por meio de 12 eventos de inovação e 12 ações na comunidade 
por meio do “Escritório Itinerante”

Ofertar o projeto “Realizar” com ações de empreendedorismo para indivíduos consider-
ados a margem da sociedade ou vítimas de exclusão social.

Implementar o Casarão da Inovação através de fomento e apoio ao empreendedorismo 
inovador e tecnológico com oferta de mestrado e cursos profissionalizantes, apoio e 
criação de startups, integrando Manaus ao rol das cidades inteligentes.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Na elaboração deste relatório buscou-se levantar as principais ações desenvolvidas 
pelos Departamentos das áreas finalísticas da Semtepi e referente as Contas Públicas da área 
Meia, realizadas de janeiro a setembro de 2020. As ações foram identificadas por área de atu-
ação na Qualificação Profissional, Economia Solidária e Criativa, Sine Manaus e Escritório do 
Empreendedor via Fumipeq.

 A inserção no Mercado de Trabalho de 818 trabalhadores cadastrados pelo Sine/Manaus 
em meio a este cenário sombrio de epidemia.

 O resultado desse trabalho apesar de parecer escasso, no entanto, é fruto da dedicação 
exclusiva de seus colaboradores e de uma gestão responsável, focada na qualificação de 
jovens e adultos, ofertando oportunidade de inserção ao mercado de trabalho e o estímulo ao 
desenvolvimento de empreendedores e potenciais empreendedores. 
 
 Logo, informamos o período turbulento por qual estamos ainda passando no qual fomos 
assolados pela pandemia do novo Corona vírus/2019, e que impactou todas as áreas de nossas 
vidas, mas ainda assim não paramos de atender a população, ainda que de forma remota e 
sem deixar de dar a eles o apoio necessário.

Marco Antonio de Lima Pessoa
Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação
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