GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE GESTÃO DA CAPTAÇÃO DE RECUROS

PROPOSTAS PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2018
ÓRGÃO: SETE
NOME DO PROJETO: Capacitação Profissional
OBJETO

Capacitação
Profissional

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Ministério do
Trabalho e
Emprego

ÓRGÃO
PROPONENTE

SETE

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

R$ 605,00

R$ 605.000,00

R$ 605.000,00

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

A Casa do Artesão, espaço destinado a exposição, divulgação e comercialização
do artesanato local, encontra-se hoje com seu espaço fisco mau delimitado,
dificultando assim, o bom atendimento aos seus clientes. Com a reestruturação
da unidade, busca-se modernizar e ampliar os serviços prestados, bem como,
melhorar o ambiente de trabalho, com ambientes seguros e modernos, visando
atingir o seu objetivo que é ampliar os mecanismos e instrumentos de
comercialização visando o crescimento sócio econômico do setor.

R$ 500,00

R$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Dados recentes da intermediação de mão de obra do Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda do Estado do Amapá mostram que há um enorme
descompasso entre os atributos dos candidatos inscritos e as exigências das
vagas ofertadas, que em sua maioria exigem trabalhadores qualificados e com
210C - Promoção do experiência. Diante desse fato faz-se necessária a adoção de medidas que
Desenvolvimento de promovam a qualificação e adequação da força de trabalho às condições
Micro e Pequenas concretas do mercado, com vistas à elevação do nível de empregabilidade e
Empresas
cidadania do trabalhador. Desta forma, a otimização de uma ação sistêmica
para o preenchimento de vagas disponíveis, faz – se necessária a fim de que as
requisições mínimas de critérios seletivo sejam alcançadas, facilitando o acesso
e/ou sua permanência no mercado de trabalho.

GND
INVESTIMENTO

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à SETE
OBJETO

Reforma da casa
do artesão

ÓRGÃO
CONCEDENTE

ÓRGÃO
PROPONENTE

SETE

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

GND
INVESTIMENTO

R$ 500.000,00

R$ 0,00

NOME DO PROJETO: Infraestrutura de apoio à SETE
OBJETO

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Ministério da
Industria,
Comércio
Aquisição de micro
Exterior e
ônibus
Serviços/Secretar
ia da Micro e
Pequena
Empresa

ÓRGÃO
PROPONENTE

SETE

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

GND
INVESTIMENTO

Ação
214S
Estruturação
e
Dinamização
de
Atividades Produtivas

As ações de fomento ao empreendedorismo, possuem demandas superiores a
clientela atendida hoje pela Secretaria de Estado do Trabalho e
Empreendedorismo, haja vista que, a falta de estrutura adequada, para
realização de ações itinerantes nos municípios do Estado, dificultam a oferta dos
serviços. Diante desse cenário, a aquisição de um Microônibus, adaptado para
receber futuras instalações de equipamentos necessários, onde serão
disponibilizados os serviços de orientação, formalização e acesso ao credito, e
essencial para o atendimento do público alvo, residentes em comunidades
distantes, sem acesso a esses serviços, com vista a promover o desenvolvimento
de micro e pequenas empresas no Estado.

R$ 400,00

R$ 400.000,00

R$ 0,00

AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

ESTIMATIVA/
CONTRAPARTIDA

VALOR DA
EMENDA

CUSTEIO

Uma parcela da população de trabalhadores está organizados em associações,
cooperativas, empreendimentos autogeridos e familiares, para geração de
emprego, trabalho e renda. Essas iniciativas com base na forma solidária e
associativa tem se multiplicado em todo o território nacional com necessidade
de formação, divulgação e crédito produtivo aos trabalhadores da economia
solidária, para a organização e sustentabilidades dos empreendimentos
econômicos e solidários. Assim, torna-se necessário o fortalecimento desta
população, para a produção e comercialização dos produtos da cadeia produtiva
do abacaxi, dada as novas oportunidades econômicas atualmente vislumbradas
no Estado do Amapá para o escoamento da produção para as demais regiões do
Brasil e exterior.

R$ 500,00

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 400.000,00

NOME DO PROJETO: Capacitação profissional
OBJETO

Capacitação
Profissional

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Ministério do
Trabalho e
Emprego
/Secretaria
Nacional de
Economia
Solidária

ÓRGÃO
PROPONENTE

SETE

215F - Fomento e
Fortalecimento da
Economia Solidária

GND
INVESTIMENTO

R$ 0,00

