
CONSELHO MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DE SANTOS
LEI DE CRIAÇÃO Nº 2.482 DE 24/09/2007

P L A N O    D E    A Ç Ã O    2 0 1 4 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO 
COEMPREGO PREVISTAS NO 

REGIMENTO INTERNO
Diagnóstico Ação Responsável Prazo

Aprovar o Regimento Interno do Conselho

Regimento extenso, com disposições que não se 
aplicam ao Conselho de Santos.

Lei Municipal 2.482/2007 desatualizada e com 
previsões que cabem ao Regimento e não à Lei.

- Propor um projeto de lei para alteração da Lei Municipal 
2.482/2007 que dispõe sobre o Conselho de Emprego;

- Realizar revisão ampla do Regimento Interno do 
Conselho de Emprego

- Atualizar o site do Conselho de Emprego no Portal dos 
Conselhos da Prefeitura de Santos

- Elaborar a Cartilha Orientativa do Conselho de Emprego, 
Trabalho e Renda de Santos para direcionamento dos 
conselheiros e disponibilização no Portal dos Conselhos

Niedja

Abril/
2014

Abril/
2014

Fevereiro/
2014

Fevereiro/
2014

Propor medidas que minimizem os efeitos negativos 
dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural 

Inexistência de ações estruturadas do Conselho 
de Emprego

- Divulgação das vagas de emprego nos meios de 
comunicação das entidades sindicais

- Apresentações mensais sobre as vagas de qualificação em 
andamento no município e vagas a serem ofertadas, para 
que os Sindicatos possam realizar a divulgação e colaborar 
no processo de identificação de alunos

Sindicatos da Bancada 
de Trabalhadores e 

Membros da Bancada 
patronal

Eugenia

Todos os 
meses

Todos os 
meses

Articular-se com instituições acadêmicas e de 
pesquisa com vista à obtenção de subsídios para 
orientação de suas ações

Ausência de relacionamento estabelecido entre o 
Conselho de Emprego e as Universidades da 
Região

- Convite às Universidades para apresentações ao Conselho 
de Emprego. Foco das apresentações: cursos oferecidos, 
estudos sobre empregabilidade na região e possibilidade de 
realização de pesquisas sobre o mercado de trabalho em 
Santos (algo como um Observatório do Trabalho)

Niedja e Eugenia
Agosto/

2014

Articular-se com instituições de formação 
profissional e escolas técnicas na busca de parceria 
para qualificação

Ausência de relacionamento estabelecido entre o 
Conselho de Emprego e as principais escolas de 
educação profisisonal de Santos

- Convite ao SENAI, ao SENAT, ao SENAC e ao Centro 
Paula Souza (ETEC e FATEC)  para apresentação ao 
Conselho sobre os cursos oferecidos, possibilidades de 
gratuidade e esclarecimento sobre a sistemática de decisão 
sobre os cursos a serem oferecidos nas escolas

Niedja e Eugenia
Setembro/

2014



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO 
COEMPREGO PREVISTAS NO 

REGIMENTO INTERNO
Diagnóstico Ação Responsável Prazo

Interagir com outras comissões de emprego 
municipais e estaduais objetivando a integração do 
sistema.

Ausência de relacionamento estabelecido entre o 
Conselho de Emprego e as principais escolas de 
educação profisisonal de Santos

   - Realização de reunião conjunta do Conselho de Emprego 
com o Conselho Sindical de Santos

- Contato com Conselho de Emprego de Cubatão para 
participação em reuniões do Conselho de Santos

- Contato com Conselho de Emprego de Cubatão para 
participação em reuniões do Conselho de Santos

- Contato com Conselho de Emprego de Praia Grande para 
participação em reuniões do Conselho de Santos

Adilson

Gilson

Gilson

Gilson

Maio/
2014

Maio/
2014

Junho/
2014

Julho/
2014

Acompanhar os trabalhos do Centro Público de 
Emprego e Trabalho de Santos, propondo medidas 
para seu aperfeiçoamento

Sistemática estabelecida de acompanhamento 
mensal dos indicadores do Centro Público de 
Emprego e Trabalho

- Manter o acompanhamento mensal dos indicadores do 
CPET nas reuniões do Conselho

- Apresentar mensalmente os indicadores do PAT de Santos

- Apresentar mensalmente os indicadores do Centro de 
Solidariedade do Trabalhador

Rosana

Armando

Gilson

Todos os 
meses

Março/
2014

Março/
2014

Elaborar o Plano de Trabalho com objetivos de 
qualificação no município para envio à Comissão 
Estadual de Emprego

Plano de Trabalho não realizado em 2013
- Apresentação dos dados de emprego e desemprego do 
CAGED e sugestão de cursos (com CBO) a serem 
realizados no Município

Eugenia
Abril/ 
2014

Indicar áreas e setores prioritários para alocação de 
recursos no âmbito dos programas de Geração de 
Emprego e Renda

O Conselho de Emprego tem colaborado nas 
decisões sobre cursos de qualificação a serem 
oferecidos no município

- Apresentação dos dados de emprego e desemprego do 
CAGED e sugestão de setores com perspectiva de 
desemvolvimento no município para que o Conselho defina 
as áreas prioritárias e as faça constar em ata, a qual poderá 
servir de documento junto aos Ministérios para fins de 
alocação de recursos. 

- Convites aos representantes dos setores definidos para 
que compareçam ao Conselho de Emprego a fim de 
realizarem apresentações 

Eugenia
Abril/
2014


