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Aos oito dias de agosto do ano de 2019, reuniram-se os membros do Conselho do  
Trabalho do Distrito Federal/CTER –DF  na 1ª reunião Extraordinária de 2019, para 
debater sobre seu planejamento estratégico e plano de ação focado no biênio 2019/2020, 
realizado na sala de reunião do 2º andar localizado no Centro Empresarial Brasília - 
SRTVS Qd. 701 - Cj. D - Lote 05 - Bloco B - Salas 227 a 234 - Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. (CONTRATUH) 
 Estiveram presente nessa reunião : Presidente do Conselho do Trabalho Sra. Vera 
Lêda Ferreira de Moraes representante da Nova Central Sindical dos Trabalhadores – 
NCST, Sra. Thereza de Lamare Franco Netto na qualidade de membro suplente, 
representante da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB, o Sr. 
Vicente Teodoro Vieira Goulart,  Subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e 
Empregador – SATE e Secretário Executivo Institucional do Conselho do Trabalho do 
Distrito Federal – membro NATO do CTDF,  Sr. Paulo Eduardo M. de Ávila e Silva, 
representante da Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA, Sr. Willian 
Ferreira da Silva, representante da Força Sindical – FSINDICAL, Sr. Lourinroosevelt 
Alves Pedrosa, representantes da União Geral dos Trabalhadores – UGT e a Sra. Patrícia 
Teófilo Gonçalves, representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Distrito Federal – SECTI. 
 

Aos oito dias de agosto do ano de 2019, reuniram-se os membros do Conselho do  
Trabalho do Distrito Federal/CTER –DF para debater sobre seu planejamento estratégico 
e plano de ação focado no biênio 2019/2020.  

Para tanto, os técnicos da Secretaria de Estado do Trabalho – SETRAB aplicaram 
uma metodologia de trabalho, cujo objetivo principal foi o de estimular a participação 
individual e coletiva, dessa maneira, propiciou momentos de reflexão individual e de 
construção coletiva. 

No primeiro momento foram apresentados e distribuídos material de orientação e 
informação pela Sra. Secretária Adjunta da SETRAB e membra do Conselho, Thereza de 
Lamare Franco Netto, em forma de power point. 

Em outro momento, a Assessora da Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador 
e Empregador/SATE, onde também atuou na função de professora a senhora Janice 
Amparo Castellar, onde iniciou aplicando técnicas com vistas a formulação da visão, 
missão, valores e política de qualidade do Conselho, com o objetivo de estimular a 
participação individual e construção coletiva destas formulações. 

Foram apresentados 3 (três) materiais com orientação diretiva: 
a) - Oficina Planejamento Estratégico do Conselho do Trabalho com conteúdo 

explicativo, passo a passo, das etapas para consolidação de uma proposta específica de 
planejamento estratégico para o CTER-DF.   

Dessa maneira, os itens fundamentais de ordenamento e de esclarecimento estão 
descritos neste documento nas páginas 3 – 7, tendo por subsídios a legislação nacional e 
distrital do Conselho, de forma a desenvolver e motivar a leitura dos temas abaixo 
identificados, pois já foram juridicamente ordenados: 



2 
 

a.1. O produto/serviço do CONSELHO DO TRABALHO: Características da 
Prestação de Serviços do Conselho; Especificidades do CTER-DF e Pesquisa e 
Desenvolvimento O CTER-DF.  

a.2. O público alvo do CONSELHO DO TRABALHO EMPREGO E RENDA – 
CTER/DF: Público Alvo; público potencial; Parceiros (membros efetivos e sociedade 
civil) e participação no mercado. 

a.3. Capacidade empresarial do CONSELHO DO TRABALHO E RENDA – DF: 
Identidade do CTER-DF; Estrutura e Organograma Organizacional e a Qualificação dos 
membros do CTER-DF. 

a.4. O plano de ação biênio 2019/2020 do CTER-DF: Ameaças e Oportunidades; 
Pontos fortes e pontos fracos e Objetivos.  

b) – Estudo dirigido sobre os Tópicos contemporâneos da Nova Ordem da 
Administração com ênfase na mudança organizacional, refletindo como as estratégicas 
para atingir e criar excelência e manter vantagem competitiva. O estudo foi apresentado 
em power point, tendo sido cedido cópia do material aos participantes. Os tópicos de 
debate foram: 

b.1 – Responsabilidade social corporativa; 
b.2 – Gestão da diversidade dos recursos humanos; 
b.3 – Novas formas de organizar o trabalho; 
b.4 – Liderança transformadora; 
b.5 – Gestão intercultural; 
b.6 – Gestão do conhecimento; 
b.7 – Mudança no papel do Estado na economia e na sociedade; 
b.8 – Estratégia e estrutura: planejamento e gestão estratégica; planejamento 

estratégico e participativo; formação e avaliação de competências estratégicas; redes 
estratégicas de empresas; formação, desenvolvimento e viabilização de empresa 
interorganizacionais. 

c) – power point com conteúdo comparativo entre a LEI Nº 892, DE 26 DE 
JULHO DE 1995 (Distrito Federal), que cria o Conselho do Trabalho e dá outras 
providências e a RESOLUÇÃO Nº 831, DE 21 DE MAIO DE 2019 (Ministério da 
Economia), no qual estabelece critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e 
funcionamento dos Conselhos do Trabalho, onde na oportunidade foi apresentado pelo 
Secretário Executivo do CTER-DF, Sr. Cláudio Araujo Caetano. 

Os resultados esperados estavam focados na consecução dos parâmetros do 
planejamento estratégico do CTER-DF, como, também, detalhando item por item os 
critérios do plano de ação para o biênio 2019/2020, registrados nas páginas 8 – 12. 

O encaminhamento pretendido é o de avaliação dos conselheiros a partir da 
distribuição deste documento, em tempo hábil para leitura, análise e proposta de inclusão 
e / ou exclusão e, a partir daí, possibilitar a determinação de data para debate final e 
aprovação do planejamento estratégico e plano de ação para o biênio 2019/2020. 
A Presidente do Conselho do Trabalho Sra. Vera Lêda Ferreira de Moraes agradeceu a 
presença de todos presentes. A reunião foi finalizada às 17h 45. Nada mais havendo, eu, 
Cláudio Araujo Caetano, lavro a presente Ata, que será assinada por mim e pelos 
Conselheiros. 
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CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BIÊNIO 2019/2021 

 
1. O PRODUTO/SERVIÇO DO CONSELHO DO TRABALHO 
 

Devem-se relacionar aqui as principais características dos produtos e/ou serviços 
do Conselho do Trabalho do Distrito Federal – CTER-DF, para que se destinam, como 
são produzidos, os recursos utilizados, fatores tecnológicos envolvidos, etc.  
 
1.1 Características da Prestação de Serviços do Conselho: 

 
Há necessidade de se especificar os atributos dos serviços prestados pelo CTER-

DF, dada a sua singular competência expressa na Resolução nº 831, de 21 de maio de 
2019, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
CODEFAT. 

 Nesta foram estabelecidos critérios e diretrizes para a Instituição, bem como 
credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, 
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego 
– SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, quais sejam: 

a) Instituídos por Lei; 
b) O Conselho, constituído de forma tripartite e paritária, será composto por, 

no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de 
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo; 

c) A presidência e a vice-presidência do Conselho, eleitas bienalmente por 
maioria absoluta de votos dos seus membros, será alternada entre as representações dos 
trabalhadores, dos empregadores e do Governo, sendo vedada a recondução para período 
consecutivo; 
d) Compete aos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda, gerir o Fundo do 

Trabalho e exercer as seguintes atribuições; 
 
e) reunir-se-á: ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente; e 
extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente ou de 1/3 de 
seus membros; 
f) Os CTER-DF deverÁ ser credenciados por meio do Sistema de Gestão dos 

Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda – SG-CTER, mantido pelo Ministério 
da Economia, e disponibilizado na internet; 

 
g) Cabe aos Governos Estadual, do Distrito Federal e Municipal as providências 

formais para a constituição e instalação dos Conselhos; 
 
h) O Conselho poderá criar Grupo Técnico para assessoramento dos Conselheiros 

nos assuntos de sua competência. 
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1.2.1 Especificidades do CTER-DF 
 

Relaciona-se este item ao diferencial tecnológico, ou seja, o que o distingue dos 
demais Conselhos. O que o torna distinto e o caracteriza, cuja legitimidade garante a 
peculiar situação de não concorrência.  

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal é uma 
unidade de comando com competências de dar sustentação ao produto CTER-DF. 

Essa Secretaria teve sua organização de estrutura publicada no DODF Nº 01 – 
EDIÇÃO EXTRA ESPECIAL, de 01 de janeiro de 2019 e Decreto nº 39.610, de 1º de 
janeiro de 2019, no qual dispõe sobre a organização da estrutura da Administração 
Pública do Distrito, conforme Art. 6º Passam a integrar a estrutura organizacional da 
administração direta do Distrito - VI - Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito 
Federal. 

Para tanto, em atendimento a Lei nº 5.602/2015, de 30/12/2015, atualizada pelo 
decreto 37.517, de 26/07/2016, pela lei nº 5.787, de 22/12/2016 e pela lei nº 6.061 de 
29/12/2017, através de seu Plano Plurianual-PPA para o quadriênio - 2016-2019, a 
Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB com vistas ao cumprimento destas 
atribuições definiu como sua: 

 Missão: a promoção de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda no 
Distrito Federal e, 

Visão: tornar-se referência na implementação de políticas públicas, voltadas às 
ações de trabalho, emprego, renda e na redução das desigualdades econômicas e sociais 
do Distrito Federal. 

 
Assim, o CTER-DF em consonância com a Resolução 831/2019 tem por 

caracterização do seu produto no qual estabelece suas competências abaixo relacionadas:  
I - Deliberar e definir acerca da Política de Trabalho, Emprego e Renda, no 

âmbito da respectiva localidade, em consonância com a Política Nacional de Trabalho, 
Emprego e Renda;  

II -  Apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, na forma 
estabelecida pelo CODEFAT, bem como a proposta orçamentária da Política de Trabalho, 
Emprego e Renda, e suas alterações, a ser encaminhada pelo órgão da Administração 
Pública Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, responsável pela coordenação da 
Política de Trabalho, Emprego e Renda;  

III – acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política de Trabalho, 
Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos estabelecidos pelo CODEFAT e pelo 
Ministério da Economia;  

IV - Orientar e controlar o respectivo Fundo do Trabalho, incluindo sua gestão 
patrimonial, inclusive a recuperação de créditos e a alienação de bens e direitos; 

 V - Aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios definidos pelo 
CODEFAT;  

VI - Exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao SINE, 
depositados em conta especial de titularidade do Fundo do Trabalho;  
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VII - apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das 
ações do SINE, quanto à utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos 
do trabalho das esferas de governo que a ele aderirem; 

 VIII – aprovar a prestação de contas anual do Fundo do Trabalho;  
IX - Baixar normas complementares necessárias à gestão do Fundo do Trabalho 

e,  
X – Deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo do Trabalho. 

 
Como segunda reflexão: a partir da legitimidade de representação de complexa 

diversidade de negócios de seus membros, o CTER- DF deve considerar sempre a 
natureza competitiva comercial de seus representados, bem como, a manutenção e 
atualização quanto às tendências tecnológicas das áreas específicas de cada ambiente de 
negócio.  

 Tem, também, o compromisso de atentar-se ao singular ambiente daquelas 
empresas, caracteristicamente de relação intrínseca de dependência com o 
desenvolvimento contínuo de produtos e serviços, promovendo a inovação tecnológica.  

Esta ímpar condição torna-se um diferencial tecnológico de valor imensurável 
dado ao fato de apresentar um dinâmico fluxo de informações, com um significado 
criterioso de análise e interpretação diagnóstica das variações de mercado e de 
enfrentamento aos embates e articulações, estas, vivenciadas cotidianamente junto aos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, seja no nível municipal, estadual, distrital e 
federal.  

 
1.3 Pesquisa e Desenvolvimento O CTER-DF 

 
O CTER-DF deve cultivar um plano de desenvolvimento de novos projetos, 

produtos e tecnologias, que atendam às demandas futuras do mercado e deve expressar, 
neste item, quais suas perspectivas para o futuro.  

É importante perceber as mudanças socioeconômicas e culturais que afetam os 
membros do Conselho e, para manter-se na vanguarda, precisa, continuamente, estar 
pesquisando e desenvolvendo novos projetos. Não é efetivo centrar-se em uma única 
direção, daí este planejamento estar focado no biênio 2019/2020.  

Para sua atuação o CTER-DF pesquisa, investiga, busca informações e 
orientações diretamente com seus membros sobre legislação, normas, resoluções, 
portarias, recomendações e similares seja no âmbito do Distrito Federal ou Governo 
Federal. 

Estas demandas devem ser conquistadas através da designação do Conselho, em 
seu ambiente interno, em grupos temáticos de estudos e formulação de propostas. 

 
2. O PÚBLICO ALVO DO CONSELHO DO TRABALHO EMPREGO E 
RENDA – CTER/DF 
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    O público alvo do Conselho tem por foco, o reconhecimento de suas 
peculiaridades, carências e deficiências. Desta ciência estabelece um plano de ação, 
definindo objetivos e metas, identificando as influencias e os impactos sobre este público. 

 
2.1 Público Alvo do CTER-DF 

 
A Resolução nº 831/2019 em seu art. 3º estabelece: 
“O Conselho do Trabalho, emprego e renda- CTER-DF é constituído de forma 

tripartite e paritária, será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 18 (dezoito) 
membros titulares, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos 
empregadores e do governo. ” 

 
2.1.1 Seu público potencial 
  

Os movimentos sociais e as transformações em velocidade impactam e 
transformam as relações de trabalho, emprego e renda. Somos conduzidos ao exercício 
cotidiano de uma reflexão atenta ao fato de que o público alvo não é apenas aquele hoje 
que está inserido no CTER-DF.  

Conjuntamente, a área produtiva a ser representada nasce da gestão 
transformadora e contemporânea dos mercados afetados pela dinâmica vigente e pelo 
desempenho do CTER-DF. Assim, formam o público potencial: 

- Os desempregados; 
- Os que atuam no mercado de trabalho sem formação e qualificação adequada; 
- Os micros empregadores e/ou empreendedores. 
 

2.2 Fornecedores de demandas 
 
    Os fornecedores dos pedidos, reivindicações e necessidades são o conjunto de 

pessoas ou organizações que suprem o CTER-DF de pleitos, diligencias, reivindicações, 
contestações, contendas e indagações, inerentes a sua missão. Neste caso são: 

- A expertise de seus associados alimenta o banco de dados e demanda que se 
apresentam, transformando-se em reivindicações a serem articuladas; 

- As políticas públicas voltadas ao trabalho, emprego, renda e qualificação 
profissional; 

 - As dinâmicas de investimento dos mercados específicos dos seus membros; 
- As flutuações e decisões do poder público   relação a investimentos, logística, 

e decisões do poder público, legislativo e judiciário; e 
- Outros.  
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2.3 Parceiros 
  
 É imprescindível ao CTER-DF, dada a sua existência, de constatar como ente 

incluso, incorporado a esse ambiente e sua coexistência com os parceiros é vital. São seus 
parceiros: 

 
2.3.1- Os seus membros efetivos: 
 Secretaria de Estado de Trabalho –SETRAB; 
 Secretaria de ciência, tecnologia e inovação do Distrito federal – SECTI ; 
 Secretaria de estado de fazenda, planejamento, orçamento e gestão do distrito 

federal– SEFP; 
 Superintendência regional do trabalho – SRTE; 
 Federação das indústrias de Brasília – FIBRA; 
 Federação do comercio de bens, serviços e turismo do distrito federal – 

FECOMÉRCIO; 
 Federação das associações e industrias do distrito federal – FACIDF; 
 Confederação nacional dos empreendedores– CONAE; 
Força sindical – FSINDICAL; 
 União geral dos trabalhadores – UGT-DF; 
 Central única dos trabalhadores – CUT; e 
 Nova central sindical dos trabalhadores – NCST. 
 
 
2.3.2 - A sociedade civil  
Os movimentos sociais e as transformações das relações de trabalho, emprego e 

renda e qualificação. 
 

2.4 Participação no Mercado       
             

Neste ponto o CTER-DF foca em sua representação / participação no mercado, 
relevando a sua situação atual e performance, base do plano de ação a ser aprovado para 
o biênio 2019/2020. 

Para tanto, pode vir a considerar a formação de um grupo temático voltado a 
investigar informações, tais como o tamanho atual do mercado, índice de crescimento, 
nichos pouco explorados, representações que se avolumam, índice de formação, 
capacitação e qualificação de recursos humanos e projeções de investimentos. 

 Por outro lado, em ação concomitante, criar um outro grupo de trabalho voltado 
à execução e ao acompanhamento da Política de Trabalho, Emprego e Renda e a gestão 
do Fundo do Trabalho pelo CTER-DF, ainda há possibilidade de serem formados outros 
grupos temáticos. 

 
3. CAPACIDADE EMPRESARIAL DO CONSELHO DO TRABALHO E RENDA 
- DF 
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3.1 Identidade do CTER-DF  
 

A trajetória histórica, sua área de atuação, seu crescimento, as conquistas dos 
últimos anos, estrutura legal, composição de seu colegiado são partes inclusas na 
formação da personalidade jurídica do CTER-DF. 

A Resolução Nº 831, de 21 de maio de 2019 no Capítulo I - DO CONSELHO 
em seu art. 2º especifica: 

“ Os Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda - CTER, instituídos por Lei, nas 
esferas estadual, do Distrito Federal e municipal, e definidos como órgãos ou instâncias 
colegiadas, de caráter permanente e deliberativo, deverão observar os critérios e diretrizes 
previstos nesta Resolução.  

§ 1º É facultada a instituição de Conselho Intermunicipal, quando for constatada 
a inviabilidade de sua instalação em cada município, face à realidade local, ou ante a 
necessidade do atendimento de interesses regionais.  

§ 2º O Conselho será regulamentado por ato do Poder Executivo dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com publicação em órgão da imprensa oficial local, se 
houver, e no sítio oficial local na Internet. ” 

 
3.1.2 Missão / Visão/ Valor e Política de Qualidade do Conselho: 
 

Há que ser assimilado pela organização CTER-DF o caráter primordial de 
enfrentamento à necessidade de priorizar suas ações com vistas a consolidar seu 
planejamento estratégico no biênio 2019/2020. 

A partir destas reflexões, elucidadas a abrangência vertical e horizontal de suas 
atividades a serem desenvolvidas de forma ágil e devem ser divulgados, respeitados e 
incentivados por todos os níveis da estrutura organizacional e, em consequência, 
constituir-se no principal patrimônio do Conselho: sua identidade e sua credibilidade. 

 
A missão 
 

Deve refletir a razão de ser do Conselho: seu propósito, o que faz pois 
corresponde a sua imagem/filosofia que o guia. 

 
“ Exercer seu papel de forma plena, deliberando sobre as Políticas Públicas de 

Trabalho, Emprego, Renda e Qualificação no âmbito do DF” 
 

Visão 
 

Deve espelhar onde o CTER-DF quer chegar; como pretende ser visto e 
conhecido; é a projeção do lugar esperado que o Conselho venha a ocupar no biênio 
2019/2021. 

  
“Ser referência como instância participativa de avaliação na execução das 

Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Qualificação no âmbito do DF” 
 

Valores 
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Retrata no que o Conselho acredita, seus princípios indispensáveis, ou seja: os 
valores são crenças sobre as quais o Conselho irá alicerçar as ações e estratégias, quais 
sejam: 

 – Valorizar do trabalho, emprego, renda e qualificação voltados definidos pelas 
Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Qualificação no âmbito do DF; 

- Implantar uma gestão institucional participativa, ética e transparente; 
– Efetivo comprometimento dos membros do CTER-DF. 
 

Política de Qualidade 
 
Deve retratar a missão, visão e valor cujo significado simbolize uma atitude 

gerencial com impacto em toda a estrutura organizacional do CTER-DF. 
 

“A nossa política de qualidade busca uma gestão ética, responsável e 
participativa voltado ao exercício de seu papel frente as Políticas Públicas de Trabalho, 
Emprego, Renda e Qualificação no âmbito do DF”. 

 
 

 
3.2 ESTRUTURA E ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL 
 
3.2.1 – Estrutura Organizacional 

 
Para ser conduzido a um desempenho organizacional de sucesso o CTER-DF 

deve buscar indicadores de eficiência e eficácia, passíveis de serem mensuradas, seu 
processo oferece referências criteriosas para o sucesso do planejamento estratégico aqui 
proposto. 

O exame interno da organização Conselho por ele mesmo é uma ferramenta 
capaz de propiciar uma percepção maior do elo de ligação entre sua aspiração diante de 
sua missão, visão, valores e política de qualidade superpostos à sua estrutura 
organizacional.  
 Estrutura Organizacional é a representação gráfica ou descritiva das grandes áreas 
ou macro funções que compõem a Administração Superior, Unidades e Órgãos, 
distribuídos de forma hierárquica. As instâncias de atuação são: 

Estratégica   elabora a estratégia, decisão 
Tática  mediadora ou gerencial 
Operacional   execução cotidiana e eficiente das tarefas e operações da 

organização 
 
Os níveis hierárquicos representam as instâncias decisórias representadas na 

estrutura organizacional que determinam a sua dimensão vertical: 
Nível 1: grau significativo de diversidade quanto ao planejamento e organização 

  formulação de políticas e diretrizes. 
Nível 2: grau significativo de diversidade quanto ao planejamento e organização 

  formulação de políticas e diretrizes que orientem as ações do dia a dia dos níveis 3 e 
4, quando houver 
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Nível 3: estudo das restrições, necessidades e conveniências associadas ao 
objeto de sua gestão   esquematiza a ação de suas atividades e participa na definição de 
diretrizes em conjunto com o Nível 2 ou com níveis superiores 

Nível 4: supervisão direta da execução de um determinado conjunto de 
atividades. 

 
A eficiência e a eficácia das atividades conduzem o CTER-DF a um 

desempenho organizacional de sucesso, passíveis de serem mensurados e oferecem 
referências criteriosas para o sucesso do planejamento estratégico aqui proposto. 

  
Estrutura organizacional do CTER-DF 

 
Nível estratégico: 
formulação de políticas e 
diretrizes. 

 
O CTER-DF REUNIDO 

Nível Tático – gerencial: 
mediadora ou gerencial 

 
A Presidência  

Nível operacional: 
execução cotidiana e 
eficiente das tarefas e 
operações da organização. 

O Conselho poderá criar 
Grupo Técnico para 
assessoramento dos 
Conselheiros nos assuntos de 
sua competência. 

A Secretaria Executiva do Conselho 
será exercida pelo órgão gestor local, a 
ela cabendo a realização das tarefas 
técnico-administrativas. 

 
3.3  A Qualificação dos membros do CTER-DF 

 
Um dos fatores de sucesso de uma organização / instituição dá-se pela 

capacidade de seus administradores, neste caso do CTER-DF, seus membros estarem 
integrados de forma efetiva, ou seja, comprometidos com as competências legais a que 
foram imbuídos. Este Conselho tem representação legitimada pela real importância social 
e política. 

 A resolução nº 831, de 21 de maio de 2019 estabelece em seu CAPÍTULO I -  
DO CONSELHO, Seção II Da composição  

Art. 3º O Conselho, constituído de forma tripartite e paritária, será composto por, 
no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de 
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo.  

§ 1º Para cada membro titular haverá um membro suplente pertencente ao 
mesmo órgão/entidade. 

§ 2º Os representantes, titulares e suplentes, dos trabalhadores e dos 
empregadores, serão indicados pelas respectivas organizações.  

§ 3º Caberá ao Governo Estadual, do Distrito Federal e Municipal indicar os seus 
respectivos representantes.  

§ 4º Às Superintendências Regionais do Trabalho, representantes do Governo 
Federal, caberá uma representação nos Conselhos instituídos no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal.  

§ 5º O mandato de cada representante é de 4 (quatro) anos, permitida a 
recondução.  
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§ 6º Os Conselheiros, titulares e suplentes, representantes dos trabalhadores, dos 
empregadores e do Governo, serão formalmente designados, mediante portaria do titular 
do órgão gestor local, publicada na imprensa oficial local, se houver, e no sítio oficial 
local na Internet.  

§ 7º O ato legal de designação dos membros do Conselho deverá conter o nome 
completo dos conselheiros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do 
segmento por eles representados e o respectivo período de vigência do mandato.  

§ 8º Pela atividade exercida no Conselho, os seus membros, titulares ou 
suplentes, não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou 
benefícios. 

 
4. O PLANO DE AÇÃO BIÊNIO 2019/2020 DO CTER-DF 

 
Considera-se fundamental viabilizar suas intenções, definidas e expressas pela 

legitimidade de sua existência (tão insistentemente apontada neste documento), 
alicerçado em um plano de ações, analisando e identificando, criteriosamente: 

- As oportunidades as ameaças que o ambiente lhe apresenta;  
- Identificar os pontos fortes e fracos de sua empresa;  
- Definir objetivos a alcançar;  
- Identificar estratégias que permitirão o atingimento destes objetivos e encontrar 

maneiras de colocar estas estratégias em prática. 
 

4.1 Ameaças e Oportunidades do CTER-DF 
 
Apontados todos os atributos e peculiaridades da ação do Conselho, passa-se a 

considerar um conjunto de oportunidades e um conjunto de ameaças   que afetam de 
sobremaneira estas ações, promovendo minuciosa investigação para ultrapassa-las, 
administrando adequadamente para resguardar-se de um desapontamento diante da 
representação que lhe é atribuída.   

Vale ressaltar: oportunidades não identificadas ou não aproveitadas 
devidamente, as ameaças bem administradas podem ser transformadas em oportunidades.  

Esse olhar para fora de contexto com vistas a buscar os mais diversos aspectos 
impactantes, elencamos exemplos de ameaças: 

- Baixa formação, capacitação e qualificação dos recursos humanos empregados 
e os que disputam acesso ao mercado de trabalho; 

- Relações sindicais; 
- Impostos incidentes e 
- Debate distanciado das leis, normas e regulamentações das relações de 

trabalho, emprego e renda. 
 
Em consequência das ameaças, as oportunidades apresentam-se como: 
- Definir um plano de ação para enfrentamento às ameaças e turbulências 

socioeconômicas e políticas; 
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- Reorganização interna para investigar e assumir seu novo papel diante da 
Resolução nº 831, de 21 de maio de 2019 e Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e; 

- Estabelecer um novo elo de participação dos seus membros nas reuniões e 
grupos técnicos a serem formados voltados a esse enfrentamento. 

 
4.2 Pontos fortes e fracos CTER-DF 

 
Em ação simultânea ao exame das ameaças e oportunidades, o Conselho volta-se 

para si mesmo, investigando suas disponibilidades de recursos, disponibilidade de 
pessoal, qualificação do pessoal, rede de parcerias, etc. Enfim, apontando seus pontos 
fortes e seus pontos fracos, preparando-se para atingir o que preconizou em Missão, 
Visão, Valores e Política de Qualidade. 

 
Pontos Fortes 
- Legitimidade de sua representação junto as mais diversas esferas; 
- A sua proposta de dedicar-se a elaboração de um planejamento estratégico 

voltado ao biênio 2019/2010, preparando-se para seu novo papel definido na Resolução 
nº 831, de 21 de maio de 2019. 

 
Pontos Fracos 
- Ausência de uma equipe técnica interna para dar suporte às suas atividades; 
- Carência de continuidade dos debates e reflexões; 
- Estimular a participação dos conselheiros devido a alto índice de ausência nas 

reuniões ordinárias e extraordinária; e 
- Mudanças e alterações nas leis, regulamentações e normas ao setor produtivo, 

com impacto em todas as dimensões da relação trabalho – emprego – renda. 
 

4.3 Objetivos do CTER-DF 
 
Os objetivos da empresa devem ser definidos de maneira quantitativa, passível de 

mensuração e são os guias da efetiva ação do Conselho para o Biênio 2019/2020: 
 

OBJETIVO Ação proposta Quando Responsável Em quanto 
 Tempo? 

Identificar a políticas de 
emprego e renda da 
SETRAB 

  Apresentação da política de 
emprego e renda da 
SETRAB  

Reunião ordinária do 
Conselho 

 SETRAB?   

Identificar a política de 
qualificação profissional 

 Apresentação da política de 
qualificação profissional 

 Reunião ordinária do 
Conselho 

 SETRAB?   

Estabelecer uma política de 
comunicação para o 
Conselho 

Definir grupo técnicos do 
conselho 

 Reunião ordinária do 
Conselho 

 CTER DF   

Implantar a gestão 
participativa no Conselho 

Rever o regimento interno e 
estrutura organizacional 

Nível tácito e operacional do 
conselho 

 CTER DF   

Promoção, participação e 
financiamento de ações 
voltados as relações de 
trabalho, emprego e rendia 

    SETRAB 
CTER DF 
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