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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP) 

 

Conselho/Câmara Conselho de Desenvolvimento Regional (Conder) 

Programa Associado 5.1 Melhorias Estruturais da Ambiência de Negócios 

Eixo 5. Estado, Instituições Civis e Sociedade 

Presidente José Carlos Zanotelli 

Executivo Milan Salviato 

Projeto Priorizado 
Capacitação do Trabalhador da Indústria local por meio da 

Comissão Municipal do Trabalho (CMT) 

 

Contexto, Antecedentes e Justificativa 

O Conselho Temático de Desenvolvimento Regional (Conder) tem como finalidade atuar de 

forma sistêmica e articulada visando a interiorização do desenvolvimento sustentável dos 

municípios e da indústria. O Conselho promove e acompanha ações que contribuam para a 

atração de investimentos industriais para o interior do Espírito Santo, além de incentivar a 

troca de experiência entre as várias Regionais da Federação, maximizando as ações que 

permitam a implantação das estratégias e prioridades do Sistema Findes.  

Neste projeto especifico da Capacitação do Trabalhador da Indústria local por meio da 

Comissão Municipal do Trabalho (CMT) o Conder atua juntamente com as 15 Diretorias 

Regionais, com o intuito de estimular as secretarias municipais a criarem as CMT para 

viabilizar cursos de qualificação aos trabalhadores locais. 

•  O que é necessário para a implantação das comissões? 

 Verificar junto ao município se este já possui a Comissão Municipal do Emprego criada, 

homologada e em funcionamento (de acordo com o site do MTE constam 66 

comissões criadas no ES e 55 homologadas).  

Um grupo de trabalho formado por Vice-presidente institucional, Vice-presidente Adjunto, 

gerente regional e executiva regional, visitamos as prefeituras com a respectiva secretaria 

responsável pela implantação da secretaria para oferecer assessoria completa a prefeitura na 

formação da CMT.  
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Objetivo 

Formar o Conselho Municipal do Trabalho que tem competência e articulação com entidades 

da rede de educação profissional, visando estabelecer parcerias que maximizem o 

investimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em programas de qualificação 

profissional, intermediação de mão-de-obra, geração de emprego e renda e outras ações do 

sistema público de emprego; 

 

Resultados e Benefícios 

o Promover capacitação das empresas e dos trabalhadores existentes nas regionais 

da Findes, por meio das casas Sesi/Senai /IEL, tornando essas indústrias mais 

competitivas e a região mais atrativa para novos investimentos. 

o Criar os Conselhos Municipais do Trabalho para viabilizar cursos aos trabalhadores 

desempregados da região. 

Municípios 

Viabilizar recursos e qualificação para o cidadão local  

Sociedade 

o Redução da economia informal 

o Satisfação e maior probabilidade de sucesso ao cidadão empreendedor 

o Criação de empregos formais 

 

Descrição do Escopo 

Acompanhamento dos projetos junto à comissão  

 

Público-Alvo 

 Diretorias Regionais 

 Conselhos Regionais 

 Indústrias e trabalhadores 

 Órgãos Estaduais e Federais 

 Empresas e Empresários 

 Municípios e Sociedade 
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Mapa de Entregas 

 Realizar visitas técnicas institucionais com a equipe Sesi/Senai da Regional para 

estimular a criação da Comissão Municipal do Trabalho para viabilizar recursos 

federais e qualificar moradores da região. 

 Indicar um empresário para compor a comissão tripartite e participar ativamente das 

reuniões da CMT 

 Acompanhar o andamento do projeto junto ao empresário participante e sempre estar 

conectados ao Conder para saber sobre os recursos oferecidos também pela Setades, 

Secretaria de Trabalho, Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. 

 Inserir o maior número de municípios na meta de implantação da Comissão Municipal 

do Trabalho 
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Cronograma Preliminar 

Projeto Prazo Limite 

Reunião com as prefeituras municipais  para oferecer assessoria 

de implantação ao projeto  

31/02/2018 

Elaboração do cronograma dos municípios e acompanhamento 

das comissões nos municípios  

31/04/2019 

Formação do Conselho Municipal do Trabalho e aquisição de 

recursos para viabilizar as unidades Sesi/Senai na região 

15/07/2019 

 

Premissas 

 Interlocução constante com a secretária responsável pela CMT 

 Apoio e vontade do prefeito municipal  

 Vontade dos membros do Conselho Municipal, com formação tripartite  

 Acompanhar a elaboração dos projetos e auxiliar na execução  
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Estimativa de Custos 

 Custos internos de equipe 

Stakeholders 

 Presidência e diretorias do Sistema FINDES  

 Conselhos Regionais –Entidades dos Sistema FINDES  

 Indústrias, prefeituras e câmaras municipais, 

 Sesi/Senai Regional 

 Secretarias Municipais 

 Secretaria Estadual Setades 

 Ministério do Trabalho emprego e Renda 

 Sindicatos – Usuários de informações para orientar atuação 

 

Vitória (ES), março de 2019 

Elaboração 

 

____________________________________ 

Milan Salviato 

Executivo do Conselho/Câmara 

 

Aprovação 

   

____________________________________  ____________________________________ 

José Carlos Zanotelli  

Presidente do Conselho/Câmara 

 Guilherme Weichert Neto 

Coordenador de Conselhos 

Temáticos e Câmaras Setoriais 

Industriais 

 

Restrições 

 Dificuldade de entendimento politico  

 Não funcionamento da Comissão Municipal 

 Não elaboração do projeto por parte da comissão conforme regras do governo Federal; 

 Não participação dos membros da comissão 


