
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EMPREGO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU / SERGIPE. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas são necessariamente a resposta estatal aos anseios da 

população, firme nesse sentido apresenta-se o presente projeto com o fito de tornar cada vez 

mais humana e moderna a forma de se administrar, a busca por opiniões e indicações apenas 

mostra o quão preparada é a gestão atual que entende que é necessário ouvir para se entoar 

uma só voz. 

Nesse mister, ressalta-se que são cada vez mais determinantes medidas que incluam 

e evitem gastos desnecessários ou ultrapassados, a preocupação com a real inclusão social no 

mercado de trabalho e nas rotinas de geração de renda, a preocupação com o meio ambiente e 

com a aplicação mais sensata dos recursos públicos em medidas sustentáveis, o entendimento 

da necessidade do fomento aos pequenos empreendedores, a necessária tomada de decisões 

com vistas ao princípio da isonomia, entre outras, são pontos que merecem destaque na 

Administração Pública e são ventilados neste projeto. 

Destarte, não se olvida questionar o pleno funcionamento da FUNDAT neste projeto, 

apenas reconhecer a possibilidade de ampliação dos seus serviços com o fito de aproximar a 

municipalidade da população e fazer emergir cada vez mais a qualidade de vida de todos os 

aracajuanos e aracajuanas. 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A Qualificação Profissional é ferramenta imprescindível de colocação, recolocação e 

continuidade no mercado de trabalho, não obstante, com um ambiente mercadológico cada vez 

mais acirrado a absorção de conhecimento é insculpida como condição sine qua non de geração 

de renda. 

A FUNDAT executa as políticas públicas de qualificação profissional do município de 

Aracaju de maneira descentralizada nas suas 08 (oito) Unidades espalhadas pela capital, 

ofertando cursos livres diante da demanda apresentada pelas equipes que coordenam as UQPS 

nos bairros. 

Como forma de exemplificar, apenas a Unidade de Qualificação Profissional José 

Joaquim dos Santos no Bairro Coroa do Meio qualificou 228 aracajuanos no ano de 2018 nos 

mais variados eixos tecnológicos. 

 

3. INSCRIÇÃO DIRETA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

As políticas públicas de emprego e geração de renda devem cada vez mais 

acompanhar os cidadãos no início da idade economicamente ativa, com o fito de impulsionar ao 

mercado de trabalho jovens mais eficientes e qualificados cumpre ressaltar a importância da 

oferta de cursos de qualificação profissional nas escolas. 



De certo que a rede de ensino municipal é básica, envolve as séries iniciais, porém não 

é rara a existência de alunos com idades mais avançadas e que encontram dificuldades em sua 

inclusão no mercado de trabalho ou não dispõem de conhecimento suficiente para abertura do 

próprio negócio, diante desse panorama são importantes intervenções conjuntas da Secretaria 

Municipal de Educação e FUNDAT no sentido de identificar e encaminhar os aracajuanos em 

idades economicamente ativas às rotinas funcionais de fomento à geração de renda. 

 

4. MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O portfólio da Fundação oferece cursos no eixo de Informação e Comunicação que 

englobam, dentre outros, os cursos livres de Informática Básica e Informática Avançada, nesse 

mister cumpre destacar que há dispêndio de recursos públicos na confecção de apostilas e 

instrumentais pedagógicos em papel, medida contraproducente no sentido da natural caminho 

da virtualização dos procedimentos administrativos e da atenção ao meio ambiente. 

Nesse sentido, dada a larga escala de acesso dos cidadãos aos meios eletrônicos urge 

indicar como medida salutar de modernização dos cursos livres ofertados a virtualização do 

material pedagógico oferecido aos alunos em linha crescente, explica-se: as novas matrículas 

para os cursos no referido eixo viriam com a opção de escolha pelo acesso aos módulos em 

ambiente virtual, em segundo momento o  material em ambiente virtual seria obrigatório para os 

cursos de Informática Avançada e em um terceiro momento haveria a integralidade dos módulos 

em ambiente virtual. 

Cumpre destacar que não haveria prejuízo para os alunos, visto que as Unidades de 

Qualificação dispõem de computadores para cada aluno e após o curso os mesmos poderiam 

levar os arquivos em mídias próprias para eventuais acessos. A virtualização dos materiais é 

medida simples, mas com fundamento relevante, reduzindo os custos financeiros com a 

produção dos materiais, contribuindo com a redução de impactos ambientais e ainda 

impulsionando os alunos ao ambiente virtual exigível nos dias atuais. 

 

5. ACOLHIMENTO DE FILHOS MENORES DE ESTUDANTES (SEMFAS/FUNDAT) 

 

As políticas públicas precisam cada vez mais atender as especificidades dos cidadãos, 

nesse sentido a inclusão da mulher no mercado de trabalho passa fundamentalmente pela 

qualificação profissional e, por diversas vezes, a mesma é impedida de frequentar as aulas dos 

cursos livres ofertados nas Unidades de Qualificação em razão dos filhos menores sob sua 

supervisão. 

De certo que as rotinas de acolhimento dos CRAS exigem um prévio cadastramento e 

quantificação das turmas para cada pedagogo responsável e nesse sentido que deve existir um 

instrumento administrativo regulamentador da possibilidade de acolhimento provisório dos 

menores filhos de alunas inscritas no curso durante a sua duração, o impacto à regularidade dos 

serviços não seria tão gritante tendo em vista a curta duração dos cursos de qualificação 

profissional ofertados pela FUNDAT. 

 

 

 



6. DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO 

 

A descentralização das políticas públicas urge como medida salutar na percepção da 

população quanto à contraprestação necessária da Administração Pública aos tributos recolhidos 

diariamente pelos cidadãos, sendo assim consubstancia-se como medida relevante o 

encaminhamento mais efetivo das rotinas administrativas inerentes à geração de renda e 

intermediação de mão de obra às comunidades. 

A FUNDAT atualmente conta com 08 (oito) Unidades de Qualificação Profissional 

distribuídas nos bairros Porto Dantas, Santos Dumont, Farolândia, Coroa do Meio, 17 de Março 

e Santa Maria, sendo verdadeiros braços da Fundação nas comunidades, atualmente as UQPS 

exercem a função exclusiva de Qualificar, porém, o fortalecimento das atividades da Fundação 

pode impulsionar o desenvolvimento humano nos bairros. 

As UQP’s poderiam oferecer todos os serviços que são desempenhados atualmente na 

Sede da Fundação, quais sejam: intermediação de mão de obra, formalização do MEI, 

Confecção de Carteiras de Trabalho e Previdência Social. As novas rotinas poderiam 

impulsionar a credibilidade e acesso dos aracajuanos à FUNDAT e pari passu regionalizar o 

atendimento das demandas da população, desafogando assim a Unidade central da Fundação.  

 

7. FORMALIZAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NAS 

COMUNIDADES (EMSURB/FUNDAT) 

 

A atividade empreendedora se mostra presente nas ruas da cidade de Aracaju, são 

diversos aracajuanos e aracajuanas exercendo seu labor na comercialização de produtos e 

prestação de serviços, porém, não há estatística que indique quantos destes empreendedores 

estão formalizados nas modalidades de constituição empresarial existentes. 

O exercício de função econômica no município exige a permissão da Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos que realiza sua fiscalização in loco e tem contato direto com os 

dados e informações pertinentes ao cidadão e à sua atividade econômica. 

Nesse sentido, urge como patente a possibilidade de impulsão das rotinas 

administrativas de formalização e consequente cadastramento desses “empresários da rua” para 

maior controle e possibilidade de cobertura das políticas públicas municipais a este público-alvo, 

mas tal possibilidade só se mostra possível quando da atuação conjunta da FUNDAT e da 

EMSURB. 

Um termo de cooperação técnica entre as duas entidades poderia estabelecer como 

objeto a utilização das rotinas fiscalizatórias da EMSURB como política pedagógica quanto aos 

benefícios da formalização do MEI e serviços prestados pela FUNDAT como recolhimento 

mensal das contribuições previdenciárias em valor único, possibilidade de emissão de nota fiscal 

e demais instrumentos. 

 

8. PROJETO DE LEI MUNICIPAL INSTITUINDO ISENÇÃO DO IPTU PARA 

MICROEMPREENDEDORES FORMALIZADOS. 

 

Com o advento da Lei Complementar 123/2006 que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte surgiu no arcabouço normativa vigente a 



possibilidade de concessão de benefícios fiscais no âmbito da competência tributária municipal 

para àqueles que exploram sua atividade econômica empreendedora em sua própria residência.  

A FUNDAT executa o serviço de formalização e acompanhamento do cidadão que se 

encaminha à geração de renda por meio do MEI, por se tratar de modalidade de constituição de 

atividade empresarial com investimento inicial baixo (dada a própria limitação imposta por lei) 

geralmente os aracajuanos indicam como local de funcionamento da sua empresa à sua própria 

residência. 

Nesse sentido fica patente a possibilidade da municipalidade instituir regime de 

isenção fiscal a esse público específico, determinando a isenção de determinado percentual para 

os indivíduos que enquadrarem no perfil estipulado pelo próprio Legislador. Há em algumas 

outras capitais bons exemplos de eficácia da Legislação, a cidade de Fortaleza instituiu a 

isenção de 50% do IPTU dos imóveis utilizados para a atividade-fim do MEI. 

A novel legislação trabalhista impôs a flexibilização dos vínculos de emprego e nesse 

sentido as políticas públicas de geração de renda precisam fomentar a criação e continuidade 

das atividades dos empreendedores, estabelecendo matrizes de afrouxamento fiscal nessa 

parcela hipossuficiente dos grupos empresariais no sentido de viabilizar a consecução de um 

rendimento mensal digno. 

 

9. CONCLUSÃO. 

 

As medidas aqui propostas visam ampliar o eixo de alcance das políticas públicas de 

geração de renda no município de Aracaju e a colocação das mesmas em prática não 

apresentam riscos para o funcionamento ou regularidade de qualquer outro serviço. Nesse 

sentido, se espera contribuir com a reconstrução da nossa capital e fomento àquilo que traz mais 

dignidade e esperança ao ser humano: trabalho e renda.  


