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O Brasil abriga hoje cerca de 6,1 milhões de micro e pequenas empresas formais, responsáveis pela geração de quase 70% 
dos postos de trabalho e 20% do PIB nacional. O país também tem aproximadamente 2,3 milhões de microempreendedores 
individuais (ou empreendedores individuais). Parte desses empreendedores individuais estão entre os quase 19 milhões 
de empreendedores por conta própria que existem no Brasil.

Como garantir a estes milhões de brasileiros a cidadania empresarial plena? Como assegurar que os donos de pequenos negócios 
cumpram integralmente sua missão de promotores do desenvolvimento socioeconômico nacional?

Uma das melhores alternativas passa, sem dúvida, pela melhoria do ambiente empreendedor nos âmbitos federal, estadual e municipal. 
Neste sentido, os Vereadores empreendedores são fundamentais para garantir a criação de políticas públicas de fomento ao empreen-
dedorismo, à formalização e à simplificação do dia a dia dos donos de pequenos negócios.

O papel do Legislativo municipal é fundamental, uma vez que os Vereadores são os maiores conhecedores da realidade dos pequenos 
negócios locais.

Há anos defendemos que o apoio incondicional às micro e pequenas empresas é a causa mais nobre e justa que se pode abraçar, 
não só pelo seu impacto econômico, mas principalmente pela capacidade destes empreendimentos de impulsionar, dinamizar 
e transformar o contexto social de qualquer nação.

Já avançamos muito, com a regulamentação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, mas precisamos avançar ainda mais 
e ajudar as MPEs a cumprir seu papel no processo de desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

Nesta publicação estão reunidos alguns pontos que vão ajudar na construção de um programa de atuação voltado à melhoria 
da competitividade das micro e pequenas empresas. Equipes do SEBRAE-SP e da Uvesp privilegiaram temas que contribuem 
para o desenvolvimento das MPEs e, por consequência, para o crescimento sustentável das cidades.

Esperamos que este guia sirva de apoio para novas proposições, subsidie a criação de leis de incentivo aos pequenos negócios 
e seja instrumento para ajudar a fiscalizar os atos do Executivo em prol das MPEs. E mais, seja uma ferramenta prática de 
discussão junto à comunidade de políticas de incentivo para um dos mais vitais agentes de desenvolvimento de qualquer 
sociedade – os pequenos empreendimentos.

Alencar Burti
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-SP

Bruno Caetano
Diretor-Superintendente do SEBRAE-SP

Ivan Hussni
Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE-SP

Ricardo Tortorella
Diretor Técnico do SEBRAE-SP

É HORA DE LEGISLAR EM PROL DAS MPES
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“Não há corpo sem células.
Não há Estado sem municipalidades.
Não se pode imaginar existência de Nação, existência de povo constituído, existência de Estado, sem vida municipal”.
 Rui Barbosa

Este é um documento histórico para os candidatos a Prefeito e Vereador dos municípios paulistas.

A Uvesp une-se ao SEBRAE-SP na produção do conteúdo do ABC DO CANDIDATO EMPREENDEDOR para que os futuros integrantes 
dos poderes públicos municipais se transformem em “Amigos da Pequena Empresa”.

Trata-se de uma contribuição inestimável aos candidatos que disputarão o voto. Defendemos neste conteúdo as ideias que contribuirão 
para impulsionar o desenvolvimento sustentável e valorizar o papel do agente público, em especial o Vereador, como líder de mudanças 
e interlocutor entre a cadeia produtiva e a cidadania.

O Vereador bem informado é um atento agente do desenvolvimento local, intimamente ligado à base da produção, à base da força  
do trabalho. Acima de tudo é um ator da qualidade de vida de sua gente, pois entende, como agente público mais próximo do cidadão, 
que uma sociedade se converte em Nação quando é capaz de responder pró-ativa e coletivamente os desafios que a História lhe apresenta. 
A História tem nos mostrado que o caminho mais rápido para o desenvolvimento passa pelo apoio ao micro e pequeno empresário.

Assim, devemos deixar nossa marca como contribuição à criação de novas empresas e, consequentemente, à consolidação do desen-
volvimento sustentável.

A nossa missão nessa parceria da Uvesp atingirá seus objetivos na medida em que esse documento se tornar uma base de consultas 
para elaboração de propostas dos candidatos e de leis, a partir de 2013.

Cabe à Uvesp levar o Vereador a entender que a Câmara Municipal não pode ser gargalo inibidor da criação da micro e pequena 
empresa e que o pequeno empresário é, na maioria das vezes, um líder no município. “A pequena e micro empresa, além de geradora 
de emprego e renda, é também um fator decisivo de legitimidade da economia de mercado”.

Temos a convicção absoluta de que, como amigo da pequena empresa, o seu mandato poderá representar um marco na emancipação 
político-financeira dos municípios paulistas.

Sebastião Misiara
Presidente da Uvesp

Cabe à Uvesp levar o Vereador a entender que a Câmara Municipal não pode ser gargalo inibidor da criação da micro  
e pequena empresa e que o pequeno empresário é, na maioria das vezes, um líder no município. “A pequena e micro 

empresa, além de geradora de emprego e renda, é também um fator decisivo de legitimidade da economia de mercado”.

CRIANDO UM OLHAR DIFERENTE
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“ABC DO CANDIDATO EMPREENDEDOR”

APRESENTAÇÃO: UMA FERRAMENTA ÚTIL PARA O CANDIDATO

O ABC DO CANDIDATO EMPREENDEDOR chega em um momento extremamente oportuno. No ano em que o Estado de São Paulo 
elegerá seus 645 executivos municipais e também os membros dos Legislativos municipais, que serão mais de seis mil Vereadores, 
creio que este documento poderá, em muito, contribuir na formulação de questões e auxiliar na composição de políticas públicas 
baseadas nos fundamentos e objetivos proclamados pela República brasileira. Isto inclui o pleno exercício da cidadania e a promoção 
de políticas que atualizem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

O guia constitui um importante orientador nessa tarefa, e nós esperamos que sua leitura seja uma ferramenta útil para os candidatos em-
preendedores, seja ele postulante a cargo executivo ou legislativo. O CEPAM, dentro de sua missão, vem oferecer sua colaboração neste 
guia, e que o fruto deste trabalho possa criar perspectivas e oportunidades de emprego, e geração de renda aos cidadãos dos municípios 
administrados por nossos Prefeitos empreendedores.

Há muito o CEPAM vem orientando os municípios acerca da necessidade de estimular e incentivar o empreendedorismo local, especial-
mente para tornar realidade a aplicação dos benefícios previstos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, bem como do Microempre-
endedor Individual. Iniciativas locais dependem de um ambiente propício para que pequenos empreendedores possam se estabelecer  
e se fixar nos municípios, visando o desenvolvimento econômico local, capaz de gerar os frutos esperados, especialmente no que 
se refere à geração e circulação de riqueza.

Assim procedendo, o município promove desde a geração de empregos até a conscientização para a formalização de diversas atividades 
empreendedoras que, por vários motivos, ainda permanecem na informalidade. E, por intermédio de seus legítimos representantes,  
os munícipes empreendem esforços no sentido de buscar comprometimento com o empreendedorismo, especialmente aquele voltado  
ao fortalecimento dos pequenos negócios. O propósito último desta ação é a construção de uma sociedade fundamentada nos objetivos 
proclamados pelo Estado brasileiro – ou seja, uma comunidade justa, livre e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação 
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais.

Nesse contexto, e atendendo ao princípio constitucional fundado na valorização do trabalho e na livre iniciativa, é que a necessidade  
de os municípios tornarem efetivas as regras gerais do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e do Micro-
empreendendor Individual deve estar na pauta de discussões dos candidatos ao Executivo e ao Legislativo municipais neste ano de 2012.

O CEPAM dentro de sua missão vem oferecer sua colaboração neste guia, e que o fruto deste trabalho 
possa criar perspectivas e oportunidades de emprego e geração de renda aos cidadãos  

dos municípios administrados por nossos Prefeitos empreendedores.

Lobbe Neto
Presidente da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM
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EMPREENDEDORISMO E ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Inicia-se o período eleitoral e os candidatos a Prefeito ou a Vereador são cobrados a apresentar suas propostas. Afinal, para que 
querem ser eleitos? O que farão na Prefeitura ou na Câmara Municipal? 

Há vários tipos de candidatos e vários tipos de cobrança. Este ABC destina-se àqueles que querem ganhar as eleições e assumir 
compromissos com uma causa portadora de futuro!

Nas minhas campanhas a Vereador ou Prefeito sempre enfrentei o dilema: Será que vale a pena comprometer-se com um programa 
e com bandeiras, ou é melhor assumir compromissos mais flexíveis e vagos com os eleitores e deixar essa decisão para depois 
das eleições? 

Percebo que, cada vez mais, os eleitores querem conhecer e participar das campanhas que tenham propostas com as quais ele 
se identifica. E quando um candidato deixa de estabelecer suas prioridades antes da eleição, ele também revela suas limitações 
para administrar, porque governar é tomar decisões e escolher o que é prioritário.

Durante a campanha o candidato poderá mudar algumas propostas e prioridades, mas certamente ele aprofundará o conhecimento 
sobre o assunto e ganhará aliados para sua gestão. Portanto, como me disse uma vez o Ex-Prefeito Emanuel Fernandes, de São José 
dos Campos: “A campanha eleitoral é uma fase em que já começamos a ser Prefeito da cidade, porque pactuamos com o eleitor 
o que será feito e o que não será feito no mandato”. Assim, prezado candidato, este guia é muito importante para você e para  
sua equipe. Aproveite para conhecer experiências que já deram certo em outros municípios, entenda o custo e os benefícios  
de cada ação, inove, seja criativo, lidere, mostre que você é movido pela força de uma causa e que essa causa é de muitos!

Só no Estado de São Paulo já há mais de 2 milhões de empreendedores formalizados, incluindo os empreendedores individuais, 
micro e pequenas empresas. A cada vinte e um paulistas, um é proprietário de uma empresa! E mais, a cada quinze eleitores,  
um é proprietário de uma empresa! Ser empreendedor é tarefa difícil que exige não apenas bom senso, mas também planejamento, 
persistência e inovação. Além desse esforço pessoal, o empreendedor necessita de um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, 
com acesso a novos mercados, inovação, crédito, bem como tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, conforme determina 
a Constituição Federal.

O Simples Nacional e as últimas medidas aprovadas pelo Congresso Nacional em 2011 trouxeram grandes avanços para o segmento, 
mas problemas históricos ainda persistem e comprometem a competitividade dos pequenos negócios. Após cinco anos da aprovação 
da Lei Geral – LC-123/2006, 50% das cidades paulistas ainda não regulamentaram a Lei, e muitos municípios apenas aprovaram 
leis na Câmara Municipal, mas ainda não implantaram os programas de apoio. Esses números precisam mudar nas próximas gestões. 
A Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, formada por vinte e seis deputados e aproximadamente quarenta 
instituições, vem conseguindo sucesso na mobilização de forças para apoio aos empreendedores paulistas. No Encontro de dezembro  
do ano passado foi divulgada a “Carta de São Paulo” com os pleitos dos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.
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Foi proposta a criação da disciplina de Empreendedorismo nas Escolas da Rede Pública, e a Secretaria da Educação já constituiu  
um grupo que está trabalhando para iniciar duas disciplinas no segundo semestre. Para os Empreendedores Individuais está havendo 
maior atenção por parte das Prefeituras, do Governo do Estado e do Governo Federal. Estão sendo criados portais e cadastros mais 
simplificados, para facilitar a abertura e encerramento das empresas. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado estão implantando 
o SIL - Sistema Integrado de Licenciamento. Foi proposta a criação da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas e o Governador Geraldo 
Alckmin criou a Subsecretaria do Empreendedorismo, para integrar todas as políticas que estão sendo realizadas.

Portanto, o empreendedorismo é uma causa em ascensão. A cultura empreendedora ocupa bancos escolares, bairros, lojas, empresas, 
cidades e também precisa ocupar espaço nas administrações públicas.

Itamar Borges
Deputado Estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Foi Prefeito de Santa Fé do Sul e vencedor do Prêmio 
SEBRAE Prefeito Empreendedor em 2005 e 2007.
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POR QUE APOIAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS?

Prefeitos e Prefeitas, Vereadores e Vereadoras sabem do valor dos pequenos negócios na vida cotidiana da comunidade municipal. 
Os pequenos negócios fornecem as mercadorias e os serviços mais comuns para os moradores da cidade e do campo. Exemplos 
de pequenos negócios formais e daqueles que ainda não conseguiram a cidadania empresarial são a produção agrícola familiar 
e a comunitária, os mercadinhos, padarias, farmácias, lojas de roupas e calçados, clínicas, escritórios de autônomos, salões  
de beleza, bares e restaurantes, barracas de sanduíches, engraxates, jardineiros, catadores de recicláveis e ambulantes.

Quando são formalizados, esses negócios constituem as micro e pequenas empresas (MPEs) , que receberam citação expressa 
de incentivo tanto na Constituição de 1988 (artigo 179) como na Constituição do Estado de São Paulo (artigo 178) e em muitas Leis 
Orgânicas Municipais (LOMs).

Os pequenos negócios contribuem com a maioria dos postos de trabalho e promovem a circulação e a fixação da riqueza nas 
localidades. Não é esse o caso de seu município?

Além disso, criam, naturalmente, redes de relacionamento entre as pessoas e favorecem a coesão social. Algumas das pequenas 
empresas, ainda, frisam sua função social financiando ações de caráter comunitário.

O LEGISLATIVO

Em nossa história, as Câmaras Municipais sempre buscaram traduzir os anseios populares. Aos poucos, homens e mulheres eleitos 
livremente se organizaram para realizar as aspirações políticas de seus representados. Um passado de árduas lutas.

Hoje os Legislativos municipais têm a consciência das desafiantes responsabilidades que lhes incumbem: promover o desenvolvimento 
socioeconômico e abrir perspectivas de progresso em todos os setores econômicos do município.

Como primeiro agente político do país e mais próximo do cidadão, o Vereador deve ter presente o seu dever para com a sociedade, 
qual seja contribuir para a geração de empregos e bem-estar social da população. Chegou a vez de cada Vereador mostrar  
a sua força de forma criativa, sua capacidade de ser um empreendedor político atento às oportunidades que podem se traduzir 
em conquistas para seu município.

O EXECUTIVO

O Administrador municipal é um dos principais aliados do SEBRAE-SP no desenvolvimento e implementação de políticas públicas 
de apoio às micro e pequenas empresas. Por meio desta parceria, consolidada pelo Prêmio Prefeito Empreendedor, pela qual são 
reconhecidas as melhores práticas de fomento aos pequenos negócios, vemos a cultura empreendedora se expandir e consolidar 
nos municípios.

Além do engajamento e da ação política pautada pelo Prefeito, é preciso formular e implementar políticas públicas que apoiem 
a criação e a consolidação dos pequenos empreendimentos locais, como incentivos à participação em compras governamentais, 
ampliação de linhas de crédito, redução da burocracia, educação empreendedora e incentivos fiscais destinadas ao Empreendedor 
Individual, à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte.

Para tanto é fundamental que o Prefeito, como chefe do executivo, organize as secretarias de governo e oriente os funcionários públicos 
no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional a partir das pequenas empresas.

1. PREFEITOS E VEREADORES COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO
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A principal razão para apoiar os pequenos negócios é a inclusão produtiva. Mais empresas, mais empregos, mais cidadania.  
Os resultados na economia local não deixam dúvidas: uma política integrada de apoio aos pequenos negócios tem a capacidade 
de gerar bons números sobre o crescimento da renda, dos empregos e da arrecadação para os municípios.

Os pequenos negócios são 99% de todas as empresas paulistas, oferecem quase 60% das oportunidades de emprego e representam 
cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com a Lei Geral, as pequenas empresas se dividem em:

•	 Empreendedor Individual – EI (ou Microempreendedor Individual - MEI): é o empresário que não possui sócio, que tenha 
no máximo 1 (um) empregado e que fature até R$ 60 mil por ano.

•	 Microempresa - ME: são as que faturam até R$ 360 mil por ano.

•	 Empresa de Pequeno Porte - EPP: são as que obtêm de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões de faturamento bruto anual.

Neste manual adotamos muitas vezes os termos “pequenas empresas” ou “micro e pequenas empresas” para designá-las genericamente.

O desemprego afeta a vida da população e a economia de um município. No caso do Brasil, são exatamente as micro e pequenas 
empresas as maiores geradoras de postos formais. Em 2010, as micro e pequenas foram responsáveis por 51,6% dos empregos (víncu-
los formais) no Brasil, segundo estatística elaborada a partir de dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 14,7 milhões  
de empregos em micro e pequenas empresas.

NÚMERO DE EMPREGOS NAS EMPRESAS FORMAIS
BRASIL, 2010

Porte Empregos Percentual

Micro e pequenas empresas 14.710.631 51,6%

Médias e grandes empresas 13.781.046 48,4%

Total 28.491.677 100,0%

Fonte: SEBRAE/Dieese. Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2010/2011.

2. A RAZÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA
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CONCHAS: na Feira do Produtor, os agricultores podem vender o que colheram, sem atravessadores.

Além dos trabalhadores formalmente empregados, cerca de 36 milhões de brasileiros se sustentam realizando atividades informais 
sem carteira assinada ou trabalhando por conta própria. É importante destacar que as empresas informais geram relações informais 
com seus fornecedores, compradores e, consequentemente, com seus trabalhadores, resultando em empregos informais e sem os 
benefícios trabalhistas garantidos por lei. O apoio aos micro e pequenos negócios estimula a legalização de empresas.

De 2007 a 2010, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Governo Federal, foram criadas no país, em termos 
líquidos, cerca de 540 mil empresas formais, sendo 528 mil de micro e pequeno porte. Com isso, a participação total das micro 
e pequenas empresas chegou a 6,1 milhões, ou seja, 99% do total de empresas em atividade no país. Apesar dos animadores 
números, no Estado de São Paulo 27% dos novos micro e pequenos negócios são encerrados antes mesmo de completar um ano 
de existência. Em cinco anos, 58% deles já foram extintos.

Em resumo, o apoio aos pequenos negócios revela muitas vantagens como estratégia para promover o desenvolvimento do município:

•	 As micro e pequenas empresas geram mais da metade do total de empregos formais (com carteira assinada) criados no país. 
Cada estabelecimento tem poucos empregados, mas juntos, eles se tornam os principais empregadores da cidade.

•	 Os pequenos negócios necessitam de políticas simples e de baixo custo, cujos resultados são expressivos na geração de renda 
e trabalho. Exemplos: reduzir a burocracia e a carga de tributos municipais, criar incentivos fiscais para a implantação e expansão 
de negócios, organizar as atividades informais, entre outras.

•	 Inclusão social e produtiva: os pequenos negócios absorvem pessoas com poucos anos de escolaridade ou sem acesso a programas 
de qualificação profissional, dando oportunidades a parcelas desfavorecidas da população.
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O Brasil está entre os países com os piores índices de distribuição de renda do mundo.

Poucos têm muito e muitos não têm quase nada: os 10% mais ricos da população detêm 44,5% da renda produzida no país.

Quanto maior for a participação dos pequenos negócios na renda gerada,  
maior será a distribuição da riqueza do município.

Por esses e outros motivos o apoio aos pequenos negócios pode ser visto como uma estratégia de melhor distribuição de renda.  
A legalização das empresas – seguida da formalização da situação de seus funcionários – e a produção de riqueza de forma menos 
concentrada mostram como o investimento em pequenos negócios é fundamental para os municípios que querem se desenvolver 
de forma mais igualitária e com inclusão social.

Além das grandes diferenças entre a renda de ricos e pobres, também se pode observar no Estado de São Paulo altos índices 
de desigualdade regional. Isso significa que, enquanto algumas cidades têm altas receitas e melhores condições de se desenvolver, 
outras enfrentam grandes limitações orçamentárias. Uma das estratégias utilizadas para combater a desigualdade regional é buscar 
a fixação das riquezas nos municípios.

Um exemplo é o setor rural. É preciso pensar na permanência do agricultor no campo e na construção positiva e complementar 
entre o rural e o urbano nas cidades paulistas.

Os municípios precisam se articular com os governos do Estado e da União para obter os melhores resultados da produção agrí-
cola sem diminuir as oportunidades para os pequenos produtores rurais. O Estado de São Paulo tem se destacado na produção 
de cana-de-açúcar, laranja, grãos, carnes e frutas. É necessário planejamento para que as políticas públicas possam estimular  
a diversificação de culturas da produção paulista.

Situação semelhante ocorre nos centros urbanos. Muitas cidades não conseguem oferecer empregos para todos e é comum que traba-
lhadores se desloquem diariamente para municípios vizinhos, contribuindo para a produção de riqueza e arrecadação de outro lugar 
em virtude da escassez de empregos locais. Sem empresas empregadoras não há estímulo para a expansão do comércio e dos serviços. 
Um ciclo muito negativo para a economia local: empregos e compras não acontecem na cidade.

O ideal é que o dinheiro circule na cidade. Os pequenos negócios são a forma mais eficiente de se iniciar o processo de fixação da riqueza 
local em qualquer segmento da economia. Investidores de fora também são bem-vindos, desde que também ajudem a fortalecer 
os pequenos negócios locais. Ficam os investimentos, os empregos, o melhor atendimento à população, entre outros benefícios.

3. PEQUENOS NEGÓCIOS PROMOVEM A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E AJUDAM 

A FIXAR A RIQUEZA NA REGIÃO
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O município que realizar um bom diagnóstico da economia vai ajudar a identificar vocações, potencialidades e oportunidades 
de negócios. O SEBRAE-SP, Seade, IBGE, Secretarias e as universidades paulistas já possuem perfis municipais, indicadores  
e diagnósticos fáceis de serem utilizados. Para mais informações, visite a seção de Estudos e Pesquisas do portal do SEBRAE-SP,  
em www.sebraesp.com.br, ou o portal da Fundação Seade, em www.seade.gov.br/produtos/perfil. O CEPAM também desenvolveu 
metodologia de diagnóstico municipal que poderá ser utilizado como exemplo, disponível em seu site www.cepam.sp.gov.br.

Também é necessário avaliar o potencial de compras da cidade. Uma política de compras públicas pode fortalecer os negócios  
e promover a competitividade local. Prefeitura, Câmara Municipal, hospitais, escolas etc. podem comprar no próprio município  
e fortalecer a economia da cidade. Em pouco tempo a melhoria da oferta e da qualidade de produtos e serviços atrai os consumidores. 
Em consequência do melhor resultado das vendas das empresas são gerados mais empregos. Dessa forma é possível incrementar 
a economia do município, fixando a riqueza onde ela é produzida e proporcionando qualidade de vida aos cidadãos.

Municípios vizinhos que vivem problemas semelhantes podem implantar programas comuns de desenvolvimento. Esta também  
é uma alternativa para fixar a riqueza na região. Juntos serão mais fortes e mais capazes de oferecer oportunidades a investidores. 
Bons exemplos surgem de Consórcios Intermunicipais, sendo eles das mais diversas finalidades, como saúde, meio ambiente, 
desenvolvimento, turismo, agricultura, infraestruturais etc.
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4. DIFERENÇAS ENTRE AS PEQUENAS CIDADES E AS DE MAIOR PORTE

O Brasil possui 5.564 municípios. Poucos, no entanto, conquistaram os avanços econômicos e sociais desejados. Faltam recursos 
financeiros para enfrentar os principais desafios: saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento.

A realidade do Estado de São Paulo não é muito diferente, com seus 645 municípios.

Parte da solução para este complexo problema vem da iniciativa privada: empregos geram renda, que movimentam a economia 
local, que aumentam a arrecadação de tributos, que possibilitam mais investimentos públicos. Um ciclo positivo e sustentável.

Mas para que as empresas possam dar sua contribuição ao desenvolvimento, precisam de um ambiente favorável aos negócios, 
ou seja, menos burocracia, tributação justa e estímulos à competitividade.

Seja qual for o tamanho da cidade, apostar nos pequenos negócios  
é uma estratégia vencedora para promover o desenvolvimento.

Com base em dados do IBGE, 70% dos municípios do Brasil têm população inferior a 20 mil habitantes. Com algumas exceções, 
essas 3.914 cidades do país mantêm uma economia estimulada e sustentada em torno dos pequenos negócios.

Apesar da importância desta constatação, classificar as cidades usando como critério o número de habitantes não garante o sucesso 
da política de apoio ao setor empresarial. Não há dúvidas de que cidades pequenas e grandes exigem políticas diferenciadas.  
Entretanto, no que se refere ao apoio aos pequenos negócios como estratégia complementar de promoção do desenvolvimento, 
as ações se diferenciam pelo perfil empresarial e não pelo tamanho das cidades.

ANÁLISE DA DENSIDADE EMPRESARIAL POSSIBILITA AÇÃO ESTRATÉGICA

Não há uma política “para cidades pequenas” e outra “para cidades grandes”. A criação de políticas locais de apoio aos pequenos 
negócios deve ser planejada de acordo com o perfil empresarial da cidade. Os tipos principais de municípios listados a seguir 
auxiliam nesta classificação.

•	 Cidade com muitos pequenos negócios e sem grandes empresas:
Este é o perfil da maioria das cidades brasileiras. Grande parte dos casos observados mostra que dar prioridade a ações  
que beneficiem o surgimento e a expansão dos pequenos negócios é uma estratégia de sucesso para a geração de mais empregos, 
aumento da formalidade, atração de investimentos sustentáveis e fortalecimento da economia local.
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•	 Cidade com poucos pequenos negócios e poucas grandes empresas:
Há cidades onde se instalaram uma ou duas grandes empresas. Nesses contextos, as companhias costumam impulsionar  
o desenvolvimento econômico do município por meio da geração de emprego e da cadeia produtiva criada no entorno delas.  
Em muitos casos, o progresso da cidade torna-se diretamente relacionado à prosperidade das grandes empresas. Apoiar pequenos 
negócios significa, portanto, não apenas defender-se dos riscos da dependência como também criar estratégias de desenvolvimento 
produtivo sustentável buscando identificar o perfil do município em questão.

•	 Cidade com poucos pequenos negócios e sem grandes empresas:
Com raras exceções, essas são cidades estagnadas, onde a economia local depende da renda dos aposentados e dos empregos 
da Prefeitura. Especialmente nesses casos, o apoio aos pequenos negócios mostra-se como o primeiro passo para reativar 
a economia, evitar o êxodo populacional e garantir aumento de arrecadação.

•	 Cidade com muitos pequenos negócios e muitas grandes empresas:
Com estruturas econômicas e produtivas mais complexas, essas cidades representam 28% das existentes no Brasil. Nesses casos, 
uma análise mais específica sobre cada situação é necessária. De qualquer forma, os pequenos negócios são importantes meca-
nismos de combate aos altos índices de desemprego observados nesses contextos.

Os tipos principais de municípios listados são uma interpretação do cenário geral, mas não podem ser o único instrumento 
de planejamento. Ainda assim fica evidente que o estímulo aos pequenos negócios mostra-se útil aos gestores públicos dos dife-
rentes perfis municipais pela promoção da redução dos riscos de dependência econômica, pelo estímulo à reativação da economia 
estagnada ou como diversificação e ampliação da base produtiva local.

5. LEI GERAL MUNICIPAL: O NOVO ESTATUTO DA PEQUENA EMPRESA

Desde a Constituição de 1988, o tratamento adequado à realidade das micro e pequenas empresas é previsto na Lei maior do país. 
Desde então, foram aprovadas algumas legislações que asseguram benefícios para as empresas de menor porte, processo que 
culminou com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Sancionada pelo presidente da República em 2006, esta Lei complementar 
prevê a unificação e simplificação da arrecadação de impostos, a criação de mecanismos que priorizem micro e pequenos negócios 
como fornecedores de compras governamentais, a simplificação na abertura e no encerramento de empresas, entre outras medidas.

Essa nova Lei deve ser regulamentada por estados e municípios. É essencial que a Lei saia do papel. No Estado de São Paulo mais 
de 310 municípios já sancionaram uma Lei Geral Municipal e outros tantos estão elaborando suas leis.



21

ABC do Candidato Empreendedor  Temas em Debate

Além de facilitar a vida das empresas, a implantação da Lei Geral no município estimula a formalização dos negócios e resulta 
em aumento da arrecadação. No médio prazo, os pequenos negócios se tornarão os principais propulsores do desenvolvimento 
municipal, fazendo com que a economia local aqueça e tenha maior dinâmica. Os primeiros sinais do aumento da arrecadação 
com o Simples Nacional foram percebidos a partir de julho de 2007. Além disso, a elevação da atividade econômica estimula  
o aumento da cota de recursos federais destinados ao Fundo de Participação dos Municípios, o que também beneficia a capacidade 
administrativa local.

Esta arrancada para o desenvolvimento no município pode e deve ser liderada pelo Prefeito e pelos Vereadores. A falta de recursos 
em grande parte das cidades não impede a realização de ações que deem início a este círculo virtuoso do crescimento por meio 
do estímulo às pequenas empresas (EI, ME e EPP).

O objetivo fundamental da Lei Geral é viabilizar uma série de incentivos para o estabelecimento e a manutenção dos negócios no setor. 
Com a criação da Lei Geral Municipal, gestores locais poderão aplicar em suas cidades os mecanismos de tratamento diferenciado 
que proporcionam:

•	 Regime unificado de apuração e recolhimento dos tributos.

•	 Desoneração tributária.

•	 Simplificação do processo de abertura, alteração e encerramento das micro e pequenas empresas.

•	 Facilitação do acesso ao crédito e ao mercado.

•	 Preferência às pequenas empresas nas compras públicas (EI, ME e EPP).

•	 Estímulo à inovação tecnológica.

•	 Incentivo ao associativismo.
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Vargem
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Igaratá

Joanópolis

Estiva
Gerbi
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São Caetano do Sul
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São
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do Campo
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Santa Cruz
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Sumaré

Nova Odessa

Indaiatuba
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Paulista
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da Serra Embú
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Itapecerica
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Itaquera

Interlagos

Centro de Cidadão Lapa
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Pirapora do
Bom Jesus
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Taboão da
Serra

Ribeirão Pires

Itaquaquecetuba
Guarulhos

Rio Grande
da Serra

Osasco

Santo
André

São Paulo

São
Bernardo
do Campo

São Caetano do Sul

Diadema

Restinga

Em azul os municípios com a Lei Geral até 31/05/2012.

Até 21 de outubro de 2011, 3.453 dos 5.564 municípios do país já haviam aprovado suas respectivas Leis. No Estado de São Paulo, 
dos seus 645 municípios, 310 regulamentaram a Lei Geral até 2011. Bons modelos de leis estão disponíveis. Bons exemplos são Itararé, 
o primeiro município paulista a regulamentar a Lei Geral, e Sorocaba, que obteve destaque na última edição do Prêmio SEBRAE-SP 
Prefeito Empreendedor/2012.

MAPA DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI GERAL NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS
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Caso seu município ainda não tenha aprovado a Lei Geral Municipal, seguem sugestões que podem ser seguidas para a sua aprovação 
e implementação:

1. Promover a formação de uma equipe para regulamentá-la, buscando a participação de representantes dos empresários, 
da Câmara dos Vereadores e das Secretarias municipais.

2. Definir o foco do apoio aos pequenos negócios de acordo com a vocação de cada município.

3. Escolher os principais artigos da Lei Geral Municipal que devem ser imediatamente implementados.

4. Redigir e formatar a proposta de regulamentação.

5. Articular a discussão e aprovação na Câmara Municipal.

6. Sancionar a Lei e investir na divulgação das novidades para empresários e sociedade em geral.

7. Implantar a Sala do Empreendedor, articulando com instituições estaduais e federais a oferta de serviços de crédito, tecnologia, 
educação empreendedora, orientações sobre abertura, alteração e encerramento de empresas etc.

8. Promover a divulgação das potencialidades do município visando a atração de empeendimentos econômicos, diretamente  
ou em parceria com instituições públicas e privadas, como é o caso da INVESTE SÃO PAULO – Agência Paulista de Promoção 
de Investimento e Competitividade. Acesse: www.fazenda.sp.gov.br.

Para participar das discussões e solucionar dúvidas sobre a Lei Geral, procure o SEBRAE mais próximo ou visite o site: 
www.sebraesp.com.br – e acesse Políticas Públicas.
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IMPLANTAR, MAS TAMBÉM IMPLEMENTAR A LEI GERAL!

No Brasil, infelizmente, a simples existência de uma norma não é o suficiente para que ela seja apropriada pelos seus beneficiários.

Não raro existem enormes dificuldades por parte dos administradores públicos para operacionalizarem algo que já está normatiza-
do, seja por falta de conhecimento, de falta de corpo técnico, por falta de regulamentação e até mesmo por desinteresse.

Portanto, não basta propor e aprovar as leis que o município necessita, é preciso que o Prefeito e Vereadores busquem implementá-las 
de modo que elas saiam efetivamente do papel e cheguem aos cidadãos.
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POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Os projetos de desenvolvimento local baseados no incentivo à atuação de micro e pequenas empresas não é responsabilidade 
apenas do Executivo, mas de todos os atores políticos e sociais do município.

A pesquisa Doing Business, realizada pelo Banco Mundial, atualizada em 2012, mostra que entre todos os países da América do 
Sul, apenas Bolívia, Equador, Suriname e Venezuela têm pior cenário que o Brasil para a realização de negócios. Dos 183 países 
pesquisados, o Brasil é o 126° colocado. A pesquisa pode ser consultada em www.doingbusiness.org.

Entre os motivos que interferem na legalização de empresas e seu funcionamento pleno estão a dificuldade de abertura, formali-
zação e expansão de suas atividades. O excesso de burocracia e os altos custos do processo, além de favorecerem a sonegação, 
inibem a legalização dos empreendimentos, estimulando de maneira decisiva o crescimento da informalidade.

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa compatibiliza e integra procedimentos legais de distintos órgãos e esferas de governo, 
estratégias que vêm sendo desenvolvidas em alguns estados e municípios do país. A novidade é que a simplificação no tratamento 
da burocracia poderá ser ampliada aos três âmbitos de governo: municipal, estadual e federal.

Confira abaixo algumas das medidas que fazem parte da Lei e foram desenvolvidas visando à desburocratização. O apoio dos Prefeitos 
e Vereadores é fundamental para que elas sejam regulamentadas nos municípios por meio da Lei Geral Municipal.

•	 Criar a Sala do Empreendedor para estabelecer a unicidade no processo de registro e de legalização das empresas. Isso evita 
a duplicidade de exigências e diminui o tempo para a abertura de negócios.

•	 Divulgar informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas 
de registro, alteração e baixa dos micro e pequenos negócios.

•	 Simplificar e uniformizar as exigências quanto à segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, 
para os fins de registro e legalização.

•	 Dispensar a vistoria prévia e instituir o Alvará de Funcionamento Provisório pelo município, caso a atividade apresente baixo 
grau de risco, hipótese em que a vistoria se realizará após o início das atividades.

•	 Reunir todos os órgãos municipais na Sala do Empreendedor, agilizando e desburocratizando o atendimento ao empresário.

•	 Sugerir a adoção de leis que limitem o tempo de abertura e de encerramento das micro e pequenas empresas. Alguns programas 
já implantados dão prazo de 5 dias para o processo.

•	 Permitir que o EI indique como estabelecimento o endereço de sua residência, ainda que localizado em Zona Estritamente 
Residencial, quando a atividade: for exercida externamente ou quando for de baixo risco; não haja atendimento ao público  
no local; não possua empregado; não mantenha estoque e observe os parâmetros de incomodidade definidos pela Prefeitura.

1. FACILITAR A ABERTURA E O FUNCIONAMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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•	 Permitir que a ME e a EPP indique como estabelecimento o endereço de sua residência, desde que: exerça atividade de baixo 
grau de risco; observe os parâmetros de incomodidade; possua espaço reservado para uso exclusivo da atividade econômica; 
tratando-se de produção, somente se exercida sob a forma artesanal; e a atividade não gere grande circulação de pessoas.

•	 Dispensar a MPE da obrigatoriedade da licença de funcionamento para atividades de baixo grau de risco.

Vale dizer que no âmbito federal, a União instituiu a REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios), criada pela Lei Federal nº 11.598/ 2007. Trata-se de um sistema integrado que permitirá a abertura,  
fechamento, alteração e legalização de empresas do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. 
Este sistema fará a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrições, licenciamentos, 
autorizações e baixa das empresas, por meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada pela internet.

Nesta linha, o Estado de São Paulo criou o SIL (Sistema Integrado de Licenciamento). O SIL é o processo único de licenciamento 
de atividade perante os órgãos estaduais (Cetesb, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária) e o próprio município integrado. 
Para as solicitações classificadas como de baixo risco bastam apenas declarações assinadas digitalmente para a obtenção  
do Certificado de Licenciamento Integrado. No entanto, é necessário que os municípios se preparem administrativa e tecnolo-
gicamente, a fim de poderem aderir ao SIL e promoverem uma verdadeira revolução contra a burocracia. Atualmente o SIL está 
disponível para 22 municípios.

A ideia é de que o SIL e o REDESIM se integrem de modo que todos os órgãos federais, estaduais e municipais estejam integrados.

Sobre o SIL, acesse o site www.poupatempodoempreendedor.sp.gov.br.

As reformas precisam da participação do Legislativo municipal. Por meio de frentes parlamentares os Vereadores podem interagir 
com o Executivo e garantir a regulamentação dos dispositivos acima.
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ITARARÉ – DESBUROCRATIZAÇÃO PIONEIRA

Distrito Industrial de Itararé.

SÃO PAULO – INCENTIVOS AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Em relação ao Microempreendedor Individual – MEI (ou simplesmente Empreendedor Individual - EI), o município de São Paulo 
vem adotando uma série de benefícios para os que atuam na cidade. Entre as ações, podemos citar:

•	 Criação da Secretaria Especial do MEI.

•	 Isenção da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE.

•	 Isenção da Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA.

Desburocratização pioneira

Depois de várias tentativas de atrair grandes empresas, Itararé voltou-se ao apoio a micro e pequenos negócios  
em 2006. O município mostrou habilidade política em investir no setor sendo a primeira cidade do Estado de São 
Paulo a promulgar a Lei Geral Municipal. Atualmente, os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos em processo 
de criação são expedidos na hora da apresentação dos documentos necessários para a abertura de uma empresa.  
Com o caminho traçado, Itararé investiu em parcerias para a capacitação profissional, além de projetos de reciclagem, 
patrulha agrícola e renovação do distrito industrial.
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•	 Simplificação e facilitação do licenciamento.

•	 Criação do Portal Municipal do MEI, com informações para legalização de empreendedores.

•	 Ampliação da rede de atendimento e do acesso ao microcrédito.

•	 Mutirão para informar e fazer a inscrição do MEI.

Como resultado, mais de 110 mil MEIs foram formalizados até o mês de agosto de 2011, em segmentos como confecção, artesanato, 
comércio, construção, serviços pessoais e transporte.
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Os pequenos negócios formais e informais são os maiores geradores de postos de trabalho no país. A fórmula de sucesso é 
simples. Quanto mais fácil for gerir uma empresa, maiores serão as oportunidades de emprego em um município e melhor será 
a distribuição de renda.

Benefícios esperados:

•	 Mais empresas abertas e formalizadas.

•	 Melhor comunicação entre empresários e poder público.

•	 Diminuição de custos operacionais e tempo para abertura e encerramento de negócios.

•	 Aumento da arrecadação municipal.

•	 Diminuição das desigualdades sociais.

•	 Abertura de postos de trabalho.

2. OFERECER TRATAMENTO TRIBUTÁRIO FAVORECIDO E DIFERENCIADO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Políticas de redução de tributos, associadas a outras medidas de apoio, buscam aumentar a taxa de formalização do Empreendedor 
Individual, das microempresas e das empresas de pequeno porte. Aplicadas a segmentos específicos, estas políticas fortalecem a 
vocação municipal e contribuem para o desenvolvimento local e regional.

Essas ações são iniciativa do Executivo e os Vereadores podem participar das discussões desde o início da formulação do projeto de lei.

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas já prevê avanços nesse sentido. Por meio dela, foi criado o regime especial unificado 
de arrecadação de tributos e contribuições no âmbito nacional. O Simples Nacional, ou Supersimples, como também é conhecido, 
reduz a complexidade no pagamento de impostos, incorporando o ISS (municipal) e o ICMS (estadual) ao conjunto de tributos 
federais que formam o Simples (IRPJ, IPI, PIS, Cofins, CSLL e INSS).

Além disso, a Lei Geral passou por várias melhorias, sobretudo no capítulo tributário que trata do Simples Nacional. Conscientes 
do compromisso constitucional de melhorar o ambiente das MPEs, o Congresso Nacional e o Poder Executivo vêm constantemente 
ajustando e aperfeiçoando a Lei Geral das MPEs. Isso tudo por meio de sucessivas leis complementares, cuja aprovação requer  
a difícil mobilização de metade mais um de todos os congressistas na Câmara e no Senado Federal. Com isso tivemos as 
seguintes leis aprovadas e já em vigor, logo após a Lei matriz (Lei Geral das MPE - LC 123/2006): LC 127/2007, LC 128/2008, 
LC 133/2009 e 139/2011.
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Outras medidas tributárias que podem ser aplicadas aos pequenos negócios em seu município:

•	 Cobrança proporcional do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): quanto menor o porte da empresa, menor o imposto e vice-versa.

•	 Isentar ou manter o valor do IPTU residencial para o EI que indicar que atua na residência.

•	 Cobrança do IPTU com desconto proporcional à contratação de novos colaboradores, especialmente em atividades intensivas 
em mão-de-obra.

•	 Isenção das taxas de licença de localização, de inscrição cadastral, de licenciamento e de vigilância sanitária, de licenciamento 
e controle ambiental para MPE.

•	 Conceder isenção de taxa de renovação da licença de funcionamento ao EI, lembrando que por força de norma federal ele já está 
isento de taxas de abertura.

•	 Criação do tributo revitalização - desconto no pagamento de tributos municipais para estimular ações de recuperação e embelezamento 
de prédios, passeios públicos, arborização etc.

•	 Redução do ISS para ME e EPP não enquadradas no Simples Nacional, respeitando o piso de 2%.

•	 Valores diferenciados de ISS para setores empresariais estratégicos.

A criação, aumento ou isenção de tributos é um tema que merece toda a atenção do Prefeito e do Vereador. Em muitos municípios onde 
os recursos próprios para investimentos em obras e projetos são escassos, é comum majorar tributos, o que onera a atividade empresarial. 
Os pequenos negócios pagam mais tributos e perdem competitividade. É importante que o Candidato tenha conhecimento sobre taxas 
 de alvará, de letreiro, de renovação e de fiscalização de seu município.

A renúncia fiscal também deve ser vista com cautela, uma vez que há riscos de redução da receita municipal sem a certeza de que 
a implantação de novos negócios gerará uma quantidade compensadora de empregos. Em alguns casos, o município pode deixar 
de arrecadar, a empresa não gerar empregos e faltar receita para investir no atendimento aos cidadãos. Mas a redução de tributos 
diferenciados para os pequenos negócios costuma reverter em formalização de empresas e geração de receita para o município.  
É importante fazer estudo com uma equipe técnica para avaliar os impactos antes de aprovar uma legislação ampla de isenção fiscal. 
Além disso, deve ser verificada se a renúncia fiscal atende aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para se ter uma ideia, com o Simples Nacional a distribuição do ISS aos municípios paulistas passou de R$ 692.433.417,24 em 2008, 
para quase o dobro no ano de 2011, R$ 1.315.918.510,62. É verdade que o número de empresas no Simples Nacional aumentou 
consideravelmente, contudo, muito se deve em razão da desburocratização e da desoneração.
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Benefícios esperados:

•	 Aumento da arrecadação em médio prazo.

•	 Maior satisfação e apoio do empresariado ao poder público.

•	 Maior índice de legalização de empresas.

•	 Maior controle e organização do trabalho realizado em vias públicas.

•	 Fortalecimento da economia municipal.

•	 Criação de emprego formal com carteira de trabalho.

•	 Impacto direto na qualidade de vida dos munícipes.

EXEMPLOS DE IMPORTANTES INICIATIVAS:

OSASCO - DESONERAÇÃO

Desoneração em consenso

Em Osasco, a revisão tributária envolveu não apenas o Legislativo e o Executivo, mas contou com a participação  
de diferentes setores da sociedade civil por meio do Fórum Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentado.  
A redução da alíquota do ISS para 81 categorias beneficiou 13.721 microempresas. Além disso, a revisão tributária 
fez baixar o IPTU de mais de 93% dos 7,6 mil estabelecimentos contribuintes. A desoneração se reverteu em maior 

arrecadação para o município que foi investida nas ações da agenda positiva de desenvolvimento, tais como: 
incubadora de empreendimentos solidários, posto Osasco Legal e muitas outras.

Fonte: Thinkstock
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BAURU – UNIFICAÇÃO DAS TAXAS

Entre as medidas de desburocratização adotadas pela Prefeitura para facilitar a formalização dos micro e pequenos empreendedores, 
está a criação da Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos (TUFE), que unificou a liberação de 15 documentos exigidos para 
o licenciamento de empresas.

Todo o processo é feito via internet e isso possibilita que inúmeros empreendedores deixassem a informalidade. E, apesar de o valor 
individual ter sido reduzido, a arrecadação do município cresceu 40% entre 2010 e 2011.

A informatização é a base de outra ação implementada em 2009, pioneira no país. É o Processo Administrativo Tributário Eletrônico, 
utilizado para gerenciar de forma mais rápida a situação das empresas junto ao fisco municipal. Para acompanhar, acelerar a tramitação 
dos processos e minimizar as possibilidades de erros, a Prefeitura instituiu o Conselho Municipal do Contribuinte.

Fonte: Thinkstock.

Fonte: Thinkstock.
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O Prefeito e o Vereador podem atuar de diversas formas na promoção de estratégias de desenvolvimento de seu município baseadas 
nas atividades de EI, ME e EPP. Por serem os representantes diretos do povo, o Prefeito e o Vereador têm entre suas principais funções 
acompanhar o dia a dia da população de sua cidade e buscar a integração entre os diversos grupos da sociedade e o poder público. 
Para que isso aconteça de maneira bem-sucedida, é necessário trabalhar a partir de diagnósticos, levantamentos e propostas de ações 
considerando a vocação e a realidade local, com suas características próprias e limitações.

É comum que as necessidades de mercado surjam naturalmente. Entretanto, muitas atividades cujo potencial econômico é identi-
ficado por meio de estudos específicos necessitam de incentivos para se iniciarem.

Em geral, a apresentação de um plano de desenvolvimento sistêmico que conte com um orçamento específico e descreva ações 
e parceiros envolvidos é uma atividade realizada pelo Poder Executivo. Mas há exemplos de casos em que o projeto de desen-
volvimento baseado no apoio aos pequenos negócios surge de sugestões do Legislativo.

VEREADOR

Sugestões para o desenvolvimento local nas suas funções de legislador, fiscalizador, administrador e assessor:

•	 Participar das discussões quando da elaboração e aprovação do Plano Diretor e do Plano Plurianual (PPA) do município.

•	 Participar ativamente da elaboração ou atualização da legislação local, sobretudo o que impacta a melhoria do ambiente 
dos negócios do município.

•	 Criar data comemorativa do empreendedorismo ou promover eventos de modo a manter viva a discussão do tema por autoridades 
públicas e civis do município.

•	 Como fiscalizador, buscar garantir que o orçamento municipal priorize investimentos para a promoção da economia local.

•	 O Vereador deve buscar constantes atualizações de modo a melhor atuar como protagonista no tratamento das questões sobre 
o desenvolvimento local.

•	 Criar uma frente parlamentar em prol das micro e pequenas empresas.

•	 Por meio de indicação, o Vereador realiza seu papel de assessoramento, sugerindo medidas de interesse público a partir da observação 
de demandas existentes na sociedade.

A criação de consórcios intermunicipais de desenvolvimento econômico – buscando parcerias com vizinhos para atrair investimentos 
e divulgar o potencial turístico, por exemplo – é uma ação que pode ser realizada. O Vereador pode ter um papel importante no estímulo 
à cooperação intermunicipal em busca de soluções regionais.

3. PLANEJAR E ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO
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Um grave problema enfrentado por municípios brasileiros, sobretudo por aqueles situados no interior do país, refere-se à inexistência 
de infraestrutura e serviços públicos adequados para o desenvolvimento de atividades econômicas. A produção de uma cidade não 
pode prosperar sem que sejam boas as condições de estradas, pontes, rede de esgoto, rede de abastecimento de água, telefonia, 
internet banda larga, comunicação, energia elétrica, coleta de águas pluviais, distribuição de gás e os serviços de segurança, saúde  
e educação. Investir em projetos simples e baratos pode trazer grandes benefícios para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas.

PREFEITO

Para o desenvolvimento local nas suas funções de administrador e executor de ações públicas, o Prefeito, por sua vez, deve:

•	 Criar a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no âmbito do município.

•	 Integrar, de forma sistêmica, todas as secretarias de governo com a iniciativa privada, de modo a promover o desenvolvimento 
de políticas de fortalecimento da micro e pequena empresa, em consonância com os anseios da sociedade.

•	 Organizar e fomentar melhorias no ambiente de negócios para as empresas.

•	 Desburocratizar, simplificar os trâmites e facilitar o dia a dia das empresas junto ao governo.

•	 Incentivar e orientar as micro e pequenas empresas do respectivo município.

•	 Facilitar o acesso dos Empreendedores Individuais aos sistemas de formalização e às oportunidades de mercado.

•	 Ser visionário: não enxergar somente o presente, mas também o futuro. Prever tendências e antecipar mudanças.

•	 Ser inovador: olhar para uma atividade feita do mesmo modo há muito tempo e transformá-la em algo mais célere, mais produtivo, 
com maior valor para o cidadão.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – DESENVOLVIMENTO

O planejamento voltado ao incremento dos negócios, especialmente entre as micro e pequenas empresas, conferiu ao município 
a posição de destaque na edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor 2012.

Para assegurar o desenvolvimento sustentável de forma planejada, o município instituiu mecanismos pensando em resultados 
positivos consolidados no médio e longo prazo, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e a Lei de Zoneamento.

Outra iniciativa relevante da Prefeitura foi o reconhecimento como Organização Social, em 2009, do Instituto de Pesquisa, Administração 
e Planejamento (Ipplan). Trata-se de uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como missão: “prover soluções em planejamento 
e gestão de impacto estratégico, prospectando uma visão de futuro voltada para o desenvolvimento sustentável”.
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Veja abaixo algumas sugestões que o Executivo e o Legislativo podem discutir e implantar no município:

•	 Promover mercados, feiras e eventos municipais.

•	 Designar Agente de Desenvolvimento, nos termos do art. 85-A da LC 123/06.

•	 Incentivar e apoiar a formação de incubadoras, APLs, telecentros e o associativismo em geral.

•	 Promover eventos culturais, esportivos, sociais e outros no sentido de gerar oportunidades de negócios no município.

•	 Construir espaço para realização de feiras de negócios.

•	 Articular parceria pública-privada para melhorar o acesso à internet.

•	 Firmar parcerias com empresas privadas interessadas em investir em telecomunicações.

•	 Criar e manter a sala do empreendedor ou espaço semelhante com infraestrutura adequada ao apoio ao empreendedor.

•	 Apoiar programas de qualificação e saúde do trabalhador.
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Benefícios esperados:

•	 Promover o crescimento de maneira planejada.

•	 Identificar a vocação da cidade para a atividade produtiva.

•	 Gerar bom ambiente para a realização de negócios.

DEBATE CÂMARA

4. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS E O USO DO PODER 

DE COMPRAS DO MUNICÍPIO

Desonerar os empresários e desburocratizar o processo de abertura e encerramento de negócios são fatores importantes para promover 
o desenvolvimento local, mas o sucesso de todo o processo depende principalmente da capacidade do empreendedor de alcançar 
os mercados. Sem vender seus produtos é impossível se manter, gerar empregos e movimentar a economia.

Ações políticas devem também buscar mecanismos que priorizem as micro e pequenas empresas como fornecedoras de bens e serviços. 
Com isso, o dinheiro circula na própria cidade, cria mercado para os pequenos e fortalece a economia local.
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PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO LOCAL, REGIONAL E EXPORTAÇÃO

A promoção das empresas locais pode contar com a ajuda do poder público para ampliar os espaços de comércio. Nesse sentido, 
há uma série de medidas que o agente político municipal pode adotar para ajudar a conectar empresários e clientes:

•	 Apoiar a realização de feiras e exposições que atraiam consumidores das regiões próximas e estimulem a produção local.

•	 Apoiar a organização de missões comerciais que levem ao município potenciais agentes de mercado e a divulgação dos produtos locais.

•	 Organizar grupos e associações de produtores com objetivos comerciais conjuntos.

•	 Estimular compra e venda de produtos entre as empresas locais.

A competição global pode também oferecer novas possibilidades de mercado, conectando os produtores de seu município 
com o mundo inteiro.

Além de verificar se o seu município já incorporou tais medidas, o Prefeito e os Vereadores podem também se tornar promotores 
de estratégias de exportação e sugerir a realização de parcerias para a contratação de empresas especializadas em comércio exterior 
para estudarem o potencial de exportação dos produtos locais.

PRIORIZAR AS PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Uma das estratégias públicas mais eficientes para promover o mercado local é criar incentivos às micro e pequenas empresas para 
a participação em licitações públicas. Um dos capítulos da Lei Geral é inteiramente dedicado a esta questão. Veja abaixo quais 
benefícios podem ser concedidos ao setor com a regulamentação da Lei Geral Municipal:

•	 Realizar licitações com participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte para contratações de até R$ 80 mil.

•	 Promover licitações com exigência de que a média ou grande empresa vencedora subcontrate microempresas e empresas de pequeno 
porte em até 30% do total licitado. Possibilitando, ainda, a administração pública efetuar o pagamento diretamente ao subcontratado. 

•	 Estabelecer cota de até 25% para microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para aquisições de bens e con-
tratação de serviços de natureza divisível.

É certo que, independentemente de regulamentação municipal, outros dois benefícios devem ser observados obrigatoriamente por 
todos os órgãos licitantes:

•	 Empate Ficto: a Lei Geral estabelece a preferência na contratação de pequenas empresas em caso de empate, caso sua pro-
posta seja igual ou até 10% (ou 5% se for pregão) superior ao preço ofertado pela média ou grande empresa vencedora. Neste caso 
a MPE pode rever seus custos e apresentar novo lance, inferior ao da menor proposta.
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1 2011 = 100%   |   2 janeiro a dezembro.

Fonte: Ministério do Planejamento. Estatísticas das Compras. Governamentais: Região e UF. Número de Processos/Itens e Valor de Compra – 2011.

Ano MPE Outros Total

2002 2.560.254.731,40 19.476.703.536,39 22.036.958.267,79

2003 1.995.067.369,07 14.143.040.117,58 16.138.107.486,64

2004 2.646.304.419,29 19.861.967.925,63 22.508.272.344,92

2005 4.426.795.966,14 26.591.746.340,85 30.958.542.306,99

2006 4.467.444.543,21 24.985.081.720,33 29.452.526.263,55

2007 10.414.638.391,91 30.174.362.629,68 40.589.001.021,59

2008 12.311.651.017,69 40.336.878.123,91 52.648.629.141,60

2009 14.397.293.768,05 41.667.734.279,03 56.065.028.047,08

2010 15.938.210.848,62 47.475.245.272,92 63.413.456.121,54

20111 15.292.200.170,77 36.492.566.933,26 51.784.767.104,03

•	 Regularidade Tardia da Documentação Fiscal: significa dizer que havendo alguma restrição na comprovação da regula-
ridade fiscal apresentada pela MPE, será assegurado o prazo de dois dias úteis, prorrogável por igual período, caso ela seja 
declarada vencedora.

Embora de aplicação compulsória, a previsão destes dois incentivos na Lei Geral Municipal, sem dúvida nenhuma traz maior segurança 
jurídica aos gestores públicos envolvidos nas licitações e também aos fornecedores.

Somente o empate ficto e a regularidade tardia foram responsáveis pelo incremento significativo da participação das MPEs nas compras 
realizadas pelo Governo Federal. Veja a evolução no quadro abaixo:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Valores corrigidos pelo IPCA dessazonalizado1 e variação acumulada do valor da compra, segundo o porte - 2002 a 20112.
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MOGI DAS CRUZES – COMPRAS DE PEQUENAS EMPRESAS

Em parceria com o SEBRAE-SP e a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a Prefeitura criou o programa Licita Mogi. O objetivo 
é simplificar o processo administrativo e estimular as micro e pequenas empresas do município a participarem das licitações públicas 
para aquisição de bens e serviços. O programa oferece também ferramentas para o diagnóstico das empresas. Acompanhando  
os resultados de licitações e o desempenho dos empreendedores locais, é possível analisar o que está faltando para que eles se tornem 
mais organizados e competitivos.

Em 2011, mais de 80% das compras da Prefeitura foram feitas no comércio local e o programa já conta com a adesão de cerca 
de 100 empresas.

A administração municipal também instituiu a obrigatoriedade de que as empresas de fora da cidade, vencedoras de licitações, subcon-
tratem empresas locais para que estas executem pelo menos 30% dos serviços ou forneçam pelo menos 25% dos produtos contratados.
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Além dos mecanismos sugeridos pela Lei Geral, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores podem criar instrumentos alternativos para 
dar um impulso em favor dos micro e pequenos negócios:

•	 Adquirir diretamente de agricultor familiar produtos para a alimentação escolar, nos termos do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE, conforme Lei 11.947/09 e Resolução nº 38/2009 – FNDE.

•	 Adquirir alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, produzidos por produtores familiares enquadrados 
nos grupos A ao E do Pronaf, conforme Lei 10.696/03, e Decreto nº 5.873/06.

•	 Incentivar e capacitar agricultores familiares tradicionais, assentados, quilombolas, indígenas e pescadores locais para que pos-
sam participar do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS, criado pela Lei Estadual nº 14.591/11 e regulamentado 
pelo Decreto 57.755/12.

•	 Alocar verbas de compra de merendas diretamente às escolas, que priorizariam fornecedores locais.

•	 Por meio de um site na internet ou anúncios em outdoors, a Prefeitura pode aumentar a divulgação de processos licitatórios, 
tornando-os mais inclusivos.

Políticas de expansão de mercado e, mais especificamente, de inclusão em processos de compras governamentais beneficiam dire-
tamente os empreendedores locais e fazem a economia crescer.

Benefícios esperados:

•	 Geração de emprego e renda.

•	 Dinamização do comércio local.

•	 Fomentar a agricultura familiar local.

•	 Fixar a família no campo e melhora da sua qualidade de vida.

•	 Aumento da qualidade dos produtos oferecidos e de seu valor agregado.

•	 Aumento da arrecadação.

MOGI DAS CRUZES - MERENDA ESCOLAR

Aproveitando o fácil acesso a alimentos produzidos na região, a cidade vem desenvolvendo projetos para que os produtores rurais 
do município forneçam frutas, hortaliças e legumes frescos destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino.
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A iniciativa traz dois grandes benefícios: para os pequenos produtores rurais, trata-se de um novo mercado para o escoamento 
dos seus produtos.

E para os cerca de 45,5 mil alunos das escolas municipais, é a garantia de uma merenda escolar com maior qualidade, à base 
de produtos mais frescos e nutritivos.

Este foi, aliás, o grande diferencial de Mogi das Cruzes para garantir a conquista do título de Melhor Merenda Escolar do Estado 
de São Paulo, oferecido pela ONG Ação Fome Zero.

Gerar lucros e conservar o meio ambiente. Essa combinação, que até recentemente não parecia possível, pode ser implantada 
em nível municipal e ajuda a promover o desenvolvimento local. A preservação do planeta depende de ações do dia a dia  
dos cidadãos e principalmente do poder público. Se isso puder ser feito em conjunto com as medidas de promoção de crescimento 
econômico, ainda melhor.

Há muito a fazer na gestão ambiental municipal. A Constituição de 1988 autoriza municípios a legislar sobre esse tema no que 
diz respeito a eventos que aconteçam em seu território e que têm interesse direto com a sua população.

5. INCENTIVAR PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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Os debates de nível municipal relacionados ao meio ambiente são os mais variados e vão desde a coleta de lixo ou proteção de 
mananciais à concessão de autorização para a instalação de uma indústria. Além dos problemas de caráter urbano, há questões no 
âmbito rural, como a degradação do solo, a mineração mal planejada e o uso de agrotóxicos.

O Prefeito e o Vereador podem ser os responsáveis por levar à agenda pública a questão ambiental. Veja algumas ideias que podem 
ser colocadas em prática:

•	 Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

•	 Apresentar projeto de lei para a criação do IPTU Verde, estimulando moradores a preservar áreas verdes através de descontos 
no imposto, observando-se a Lei de Responsabilidade Fiscal.

•	 Averiguar a existência de instrumentos de política ambiental em seu município, como um projeto cuidadoso de zoneamento, 
principalmente da região rural. Para isso é importante conhecer o Plano Diretor da cidade e ficar atento às suas revisões.

•	 Buscar mecanismos de capacitação de funcionários da Prefeitura para avaliação de impacto ambiental.

•	 Viabilizar o desenvolvimento de um consórcio ambiental com os municípios vizinhos para tratar da busca de soluções para problemas 
em torno do manejo de recursos hídricos e dos resíduos sólidos.

•	 Reunir representantes de associações para planejar uma estratégia de educação civil ambiental, promovendo reciclagem 
e economia de energia.

•	 Sugerir a criação de programas de coleta seletiva, promovendo a geração de emprego e renda, por meio de associações e cooperativas.

•	 Procurar meios de integração aos avanços na produção bioenergética de acordo com o perfil de seu município.

•	 Promover o ecoturismo onde existem atrativos naturais ou estrutura voltada para o turismo.

•	 Verificar a possibilidade de criar Áreas de Preservação Ambiental (APA) nas cabeceiras dos rios e matas ciliares.

É importante que haja uma integração ao debate com as outras esferas de governo por meio do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (Sisnama), órgão que integra União, estados e municípios em torno do tema. Muitas vezes entender o conjunto de ins-
trumentos jurídicos não é tarefa simples, e buscar assessoria nesse sentido pode ser útil para alcançar competência e cooperação. 
Órgãos como o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) oferecem cursos na área de gestão ambiental dirigidos  
a técnicos municipais.

GUARUJÁ - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em face de todos estes desafios, a administração municipal priorizou ações de desenvolvimento sustentável. Com o Programa  
de Modernização da Gestão Pública, por exemplo, foi possível economizar cerca de R$ 28 milhões em pouco menos de dois anos. 
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Ao reorganizar as finanças, a Prefeitura pôde voltar as atenções para o que a cidade tem de melhor: as praias. O selo internacional 
“Bandeira Azul” foi concedido em 2010 à Praia do Tombo pela Foundation for Environmental Education, credenciada pela ONU 
para anualmente avaliar as praias que cumpram uma série de requisitos.

A certificação, por ser reconhecida internacionalmente, tornou-se um diferencial competitivo para a cidade como destino turístico. 
Motivo de orgulho para o Guarujá, a Praia do Tombo é, atualmente, a única da América Latina que mantém esta certificação.
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MONGAGUÁ - SUSTENTABILIDADE LOCAL

Outra opção de passeio para os turistas que visitam Mongaguá surgiu de uma pesquisa coordenada pelo Conselho Nacional  
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que revelou a presença de lambaris nativos nos rios da região.

Com isso, houve um fortalecimento da piscicultura e o desenvolvimento do Projeto Lambari, que promove a reprodução em cativeiros 
instalados em locais que podem ser visitados. Com a produção em grande escala, os peixes começaram a ser encaminhados para 
os pesqueiros da área rural do município, contribuindo para o incremento dos negócios.

A viabilização do Projeto Lambari envolve uma parceria entre o próprio CNPq, a Prefeitura e a Coordenação de Assistência Técnica 
Integral (CATI).

Outra referência de sustentabilidade local é a chamada Oficina de Fibra, que produz todo tipo de artesanato a partir da fibra da bananeira. 
A primeira oficina foi realizada em 2009, também com apoio do CNPq, da CATI e da Prefeitura. O curso capacitou 17 mulheres na zona 
rural, que atuam hoje como multiplicadoras do conhecimento, ajudando a formar novas artesãs a cada ano.

Elas também criaram a Associação de Mulheres Artesãs de Fibra da Bananeira e todos os produtos recebem uma etiqueta  
que divulga a logomarca e o contato do grupo. A artesã Marlene Viana participou da primeira oficina e, no fim de 2011, atendeu 
a muitas encomendas de agendas revestidas e decoradas. “Comemoramos muito lá em casa. Pretendo me dedicar ainda mais  
e aumentar a produção”, afirma.
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Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), até 2006 apenas 8% dos municípios brasileiros possuíam secretarias, 
fundo, conselho ou legislação ambiental.

Diante disso, foi criado o Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais (PNC), uma iniciativa conjunta do MMA, 
estados e Prefeituras, que busca fortalecer o papel do município neste tema.

Representantes das Prefeituras têm recebido treinamento em todo país sobre elementos práticos de licenciamento e gestão ambiental.

Seu município já faz parte deste programa?

Para ampliar a agenda ambiental do Estado de São Paulo, o governo lançou o Programa Município Verde, que prioriza a transfe-
rência de recursos às cidades que cumprirem metas relacionadas à política de meio ambiente estadual. Em 2009, 156 municípios 
paulistas foram certificados como Município Verde Azul.

Em 2009, o nome do Programa torna-se Município Verde Azul, para enfatizar também a importância da gestão compartilhada das águas.

A adesão de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo ao Programa Município Verde Azul se deu a partir da assinatura  
de um “Protocolo de Intenções” que propõe 10 Diretivas Ambientais que abordam questões ambientais prioritárias a serem desen-
volvidas. Assim é estabelecida a parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente que orienta, segundo critérios específicos 
a serem avaliados ano a ano, quais as ações necessárias para que o município seja certificado como Município Verde Azul.

Conheça o programa também através do site www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul.

Resíduos Sólidos: a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada pela Lei nº 12.305/10, entrou na 
agenda dos municípios. Acabar com os lixões até 2014 e implantar a coleta seletiva, a logística reversa e a compostagem dos resí-
duos úmidos, objetivos estabelecidos por essa Lei, são desafios para o poder público e para o setor privado no país e, em especial, 
para os municípios, titulares dos serviços de limpeza pública. Após agosto de 2012, a União somente poderá firmar convênios e 
contratos para o repasse de recursos federais para estados e municípios, em ações relacionadas com esse tema, se eles tiverem 
formulado seus planos de gestão de resíduos sólidos.

Acesse o Manual de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente: 
www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.pdf.

Em Birigui, por exemplo, projetos ambientais beneficiam a natureza e o bolso dos cidadãos. Em 2007, um conjunto habitacional equipado 
com coletores de energia solar foi entregue a moradores de baixa renda com a previsão de economizar até 50% nas despesas com a conta de luz.

Birigui tornou-se o primeiro município brasileiro a ser convertido numa cidade solar, o que foi possível por uma lei municipal que 
incentiva as construtoras a adotar a energia solar nos empreendimentos imobiliários.

Como se vê, há muito o que o Prefeito e o Vereador podem fazer para transformar sua cidade em exemplo para todo o país.
As questões ambientais estão em ascensão e há muito sendo debatido no âmbito público.
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Municípios já podem se inserir no mercado de crédito de carbono, negociando a venda de carbono a países estrangeiros. Um fundo 
criado pela Prefeitura com esta verba pode ser voltado ao desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o município se insere no 
debate global, aumenta sua arrecadação e investe em sustentabilidade.

Benefícios esperados:

•	 Cidade mais bonita.

•	 Preservação do futuro.

•	 Melhoria da qualidade de vida da população.

•	 Aumento do potencial turístico.

•	 Maior arrecadação.

•	 Inclusão no debate político sobre meio ambiente.

O acesso à tecnologia é extremamente importante para um projeto de desenvolvimento local baseado na geração de emprego e renda. 
Por meio dele, micro e pequenos negócios podem se tornar mais competitivos, com produtos de melhor qualidade.

Quando se fala em tecnologia, algumas pessoas tendem a pensar em máquinas sofisticadas e computadores de última geração. Em muitos 
municípios, no entanto, avanço tecnológico significa a compra de tratores por agricultores familiares organizados em cooperativas.

Ter acesso à tecnologia significa ter mais informação e mais capacidade de produção. As melhorias observadas tanto no processo 
produtivo quanto nas características do produto geram maior valor agregado, que levam a lucros maiores e representam um diferencial 
a favor do empreendedor.

Algumas das principais questões sobre acesso à tecnologia são: a utilização da internet e de outras fontes de informação e comunicação; 
o conhecimento de modernas técnicas de produção agrícola; a utilização de ferramentas que aumentem a capacidade produtiva e  
a aplicação de procedimentos que melhorem a qualidade de produtos e serviços.

Veja algumas das possíveis ações:

•	 Formular uma política municipal para inovação e acesso à tecnologia em parceria com universidades e órgãos de assistência e pesquisa, 
públicos ou privados, como o IPT, Senai, Senac, ANPEI, ParqTec e a Embrapa, o ITAL e IAC, na área rural.

6. AMPLIAR O ACESSO À TECNOLOGIA
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•	 Criar fundos e legislações de incentivo que ajudem a melhorar o acesso à tecnologia. Conforme previsto na Lei Geral, os fundos 
podem garantir 20% dos recursos para micro e pequenas empresas.

•	 Estimular o desenvolvimento de incubadoras de empresas e parques tecnológicos. As incubadoras possibilitam o desenvolvimento 
de empresas de alta capacidade de inovação com menor índice de mortalidade.

•	 Buscar assessoria em instituições especializadas na qualificação empresarial.

•	 Criar projetos coletivos de investimento em pesquisa e aquisição de equipamentos e maquinário modernos.

•	 Desenvolver projetos regionais e municipais de investimento e educação tecnológica em parceria com o Governo do Estado.

•	 Buscar apoio em institutos e agências para que os produtos com perfil de exportação se adaptem às mais diversas normas exigidas 
pelos mercados externos, sejam elas sanitárias, metrológicas ou ambientais. Procurar o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
pode ser o primeiro passo. Visite o site www.ipt.br.

Estão previstos na Lei Geral os incentivos para investimentos em inovação com a alocação de um mínimo de 20% dos recursos 
federais, estaduais e municipais aplicados em pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica exclusivamente aos pequenos 
negócios por parte de instituições públicas de fomento à tecnologia.

PRESIDENTE PRUDENTE - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Com cinco cursos superiores voltados à área de Informática e Tecnologia funcionando na cidade, a Prefeitura também aposta no desen-
volvimento de negócios em Tecnologia da Informação (TI). Em breve será instalado o Parque Tecnológico, que vai receber 50 novos 
empreendimentos e fomentar o Programa de Arranjos Produtivos Locais, voltado às empresas que trabalham com softwares.

Mais uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial e Empresarial e o SEBRAE-SP, junto com a Unesp (Universidade Estadual 
Paulista) e a Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), viabilizou a instalação de uma Incubadora de Empresas de base tecnológica. 
E os resultados já começam a aparecer.

A Agrosaf, uma das empresas incubadas, desenvolveu um sistema de gerenciamento de todo o processo envolvido na compra 
de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. A ferramenta está em fase de implantação e trará vantagens também 
para a Associação de Produtores Rurais de Presidente Prudente. “É preciso ter atitude e acreditar no seu projeto”, afirma Julio Sitolino, 
um dos sócios da Agrosaf.

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas reconhece o investimento em tecnologia como prioritário.
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O desenvolvimento dos negócios na área rural conta ainda com o apoio dos alunos do curso de Agronomia da Unoeste. Os estudantes 
visitam pequenos produtores rurais, fazem a avaliação do solo e ajudam a melhorar o cultivo de alimentos e a qualidade dos produtos.

Os produtores que participam do projeto recebem um certificado de boas práticas na agricultura, que já começou a refletir em excelentes 
resultados nas vendas.
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Inovando para crescer

Em parceria com o Governo do Estado, São José dos Campos criou em 2006 seu Parque Tecnológico para 
promover o contato direto entre empresas, instituições de pesquisa e o mercado. O Centro de Desenvolvimento 

de Tecnologia em Aeronáutica foi implantado no Parque e oferece um curso de especialização. Já em 2007,  
o município formalizou o Arranjo Produtivo Local Aeroespacial, que reúne empresários, gestores públicos  

e pesquisadores na realização de consultorias, treinamento, compras e vendas conjuntas.

Incumbadora de empresas de São José dos Campos.

Como principal ponte entre o poder público federal e estadual com o cidadão comum, o Prefeito e o Vereador precisam estar atentos 
às possibilidades de captação dos recursos oferecidos. Para isso, é importante que tenham capacidade de reunir a população em torno 
de uma agenda de desenvolvimento tecnológico.
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Enxerto de mudas em Novo Horizonte.

Instituições como FINEP, EMBRAPA, FAPESP, CNPq e outros possuem importantes projetos de apoio ao desenvolvimento tecnológico 
das microempresas.

Benefícios esperados:

•	 Geração de empregos de alta qualificação.

•	 Melhoria do design e da qualidade de produtos e serviços oferecidos.

•	 Aumento do valor agregado da produção.

•	 Maior capacitação local.

•	 Maior competitividade.

•	 Menor dependência de oscilações externas.

•	 Abertura de novos mercados, inclusive internacional.
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7. FORTALECER O ASSOCIATIVISMO

Com o passar dos anos, a estrutura econômica de uma cidade vai se tornando mais complexa. Num contexto onde a competição é cada 
vez mais acirrada, o associativismo mostra-se como uma boa estratégia de organização de entidades dos mais diversos tipos.

A valorização das atividades de micro e pequenas empresas passa pelo apoio dos órgãos públicos à construção e à manutenção de 
associações que ajudarão também na identificação de necessidades, potencialidades e vocações do município. O estímulo a cooperativas 
também é fundamental para que produtores rurais e trabalhadores possam organizar os fatores de produção em uma única organização 
com o fim de oferecer ao mercado bens e serviços de boa qualidade.

Se por qualquer motivo o Executivo e o Legislativo quiserem mobilizar os empresários de sua cidade, fica muito fácil se isso for feito 
em parceria com uma associação empresarial ou com cooperativas. O mesmo se aplica para artesãos, feirantes ou agricultores 
familiares que possuem uma entidade própria. Por meio dessas organizações, sejam elas de empreendedores formais ou informais, 
o Prefeito e os Vereadores podem facilitar a criação de espaços de participação e de diálogo com a sociedade civil.

Então, é fundamental apoiar e valorizar as associações e cooperativas já existentes ou novas. E o Prefeito e o Vereador têm um importante 
papel nesse sentido. Priorizando o atendimento coletivo, ele ajuda a sociedade a se articular.

Importante ressaltar que os municípios também podem se associar em consórcios regionais com o objetivo de buscarem soluções comuns. 
E, sem dúvida nenhuma, o empreendedorismo pode fazer parte desta agenda, assim como meio ambiente, educação, cultura, transporte 
público, manutenção das estradas e tantos outros temas relevantes.

Alguns exemplos de sucesso e também de dificuldades podem ser vistos nos seguintes Consórcios Intermunicipais: Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap), Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista 
(Conderg), Consórcio Intermunicipal dos Vales dos Rios Tietê-Paraná (CIPT), Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale 
do Ribeira (Codivar) e Consórcio de Municípios da Alta Mogiana (Comam). Veja interessante estudo: Consórcios Intermunicipais  
De Desenvolvimento - Mudando Para Sobreviver, no site do CEPAM – www.cepam.sp.gov.br/arquivos/artigos/5_Consorcio_site.pdf.

Características Gerais dos Consórcios Intermunicipais*:

•	 Interesse local/microrregional.

•	 Solução de problemas ou busca de oportunidades.

•	 Planejamento e articulação microrregional dos municípios, fortalecendo a atuação com as demais esferas de governo.

•	 Instrumento de ação e operacionalização das ações.

•	 Instrumento de política de descentralização.

* Fonte: Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento – mudando para sobreviver. Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM. 

   www.cepam.sp.gov.br/arquivos/artigos/6_CIs_090504%20padronizado%20rev_02-Consorcio%20Carminha.pdf.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reúne os sete municípios do Grande ABC para o planejamento, a articulação e definição 
de ações de caráter regional.

Formado pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, o Consórcio foi criado em 1990. Desde 8 de fevereiro de 2010, a entidade passou a ser o primeiro consórcio multisetorial 
de direito público e natureza autárquica do país. Nesta data, os Prefeitos dos sete municípios instalaram a Assembleia Geral nos moldes 
do Contrato de Consórcio Público.

O Consórcio foi transformado em órgão público para se adequar à Lei nº 11.107 de 2005, pela qual a União somente celebra convênios 
com consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se convertido. A mudança 
foi precedida por um Protocolo de Intenções assinado por todos os chefes de Executivo e aprovado pelas sete Câmaras Municipais.

A nova constituição jurídica deu poder de execução para a autarquia firmar acordos entre as administrações e abrir processos de licitação 
para obras em prol dos sete municípios, receber recursos oriundos das esferas federal e estadual, bem como de organismos internacionais, 
para dar vida aos projetos regionais oriundos dos Grupos de Trabalho do Consórcio.

O modelo vigente permite ao Consórcio abrir processos de licitação para obras em prol das sete cidades; aumenta os limites de valores  
das modalidades de licitação para Consórcios Públicos, em razão do consorciamento de vários municípios; dispensa o Consórcio de Licitação 
para contratar com entes da federação ou entidades de sua administração direta. A nova estrutura jurídica tem imunidades tributárias 
e vantagens processuais.

O Consórcio é mantido com recursos oriundos dos municípios, de acordo com suas receitas orçamentárias. As atividades são opera-
cionalizadas de diretrizes emanadas pela Assembleia, órgão soberano constituído pelos sete Prefeitos consorciados, que se reúnem 
uma vez por mês ou em caráter extraordinário. É a Assembleia que elege anualmente o presidente e o vice-presidente.

O encaminhamento das deliberações compete à Secretaria Executiva com o auxílio de uma equipe técnica, assistentes e dos Grupos 
de Trabalho (GTs).



53

ABC do Candidato Empreendedor  Temas em Debate

Fonte: www.consorcioabc.sp.gov.br/institucional.

Entre as estratégias para fomentar o associativismo de negócios, o Executivo e o Legislativo podem:

•	 Apresentar projetos de lei que visem ao apoio a setores produtivos.

•	 Sugerir a criação de um programa municipal de incentivo ao associativismo para conceder assistência técnica e administrativa, 
apoiar a busca por mercado e capacitação tecnológica.

•	 Estimular o fornecimento, por parte da iniciativa privada, de equipamentos para aprimorar as atividades de cooperativados. 
Um triturador de embalagens plásticas, por exemplo, pode ser usado por muitos catadores de lixo e servir como um estímulo 
simples, porém concreto, ao cooperativismo.

Uma outra estratégia prevista na Lei Geral diz respeito à criação de Sociedades de Propósito Específico (SPE), constituídas por 
empresas optantes pelo Simples Nacional que tem por objetivo realizar a compra e venda de produtos dessas MPEs. O objetivo 
principal desta ação é fazer com que micro e pequenas empresas aumentem sua competitividade e sua inserção nos novos mercados 
por meio de ganhos de escala e redução de custos operacionais.

A Sociedade de Propósito Específico (SPE) ainda deve ser regulamentada pelo Poder Executivo Federal, mas enquanto isso não 
acontece as MPEs podem se organizar em associações a fim de atingir esses benefícios. São chamadas Centrais de Compras.  
A diferença é que, diversamente da SPE, as associações não recebem as mercadorias em estoque, tanto na compra como na venda 
e não passam Nota Fiscal. Elas apenas intermediam os negócios para as MPEs.
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Posto de Atendimento ao Empreendedor de Embu.

Por meio das Centrais de Compras, pequenos comerciantes do varejo negociam com fornecedores preços melhores já que a compra 
pode ser feita em larga escala. Um estudo realizado em 2004 (pela consultoria Gouvêa de Souza & MD) indicou a existência de 188 centrais 
de compra no país, que já naquela época representavam a associação de mais de 11 mil pontos de venda.

Benefícios esperados:

•	 Melhorar a capacidade de articulação de demandas sociais.

•	 Estimular a inserção conjunta em novos mercados, inclusive internacional.

•	 Propiciar o crescimento dos pequenos negócios.

•	 Organizar as atividades produtivas locais.

•	 Aumentar a arrecadação do município.

•	 Diminuir a desigualdade social local e regional.

•	 Promover relações de solidariedade e fortalecimento de vínculos produtivos.

Estimulando a união

Como forte estímulo ao associativismo, foi criada em Embu a Casa do Empreendedor. A instituição abriga uma série  
de cooperativas locais e conta com a parceria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Embu, da Faculdade 

de Taboão da Serra e do Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Fortalecimento das Ações Sociais, entre outros. 
Com a Casa do Empreendedor, houve uma expansão de 40% no número de novos negócios no município.



55

ABC do Candidato Empreendedor  Temas em Debate

8. FACILITAR O ACESSO AO CRÉDITO E AOS SERVIÇOS FINANCEIROS

Segundo pesquisa do SEBRAE-SP, apenas 37% das micro e pequenas empresas tomaram empréstimos nos cinco anos que antece-
deram a pesquisa, o que comprova a dificuldade que enfrentam para realizar seus projetos. Os governantes podem contribuir 
com políticas públicas para a criação de uma nova cultura financeira.

O estímulo ao crédito é um dos pontos tratados pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que prevê políticas de apoio 
ao crédito produtivo por parte do Executivo, autorização de linhas de crédito pelos bancos, que poderão se articular com entidades 
representativas das empresas para desenvolver programas de treinamento gerencial e tecnológico. A Lei também prevê a utilização 
de recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em cooperativas de crédito destinadas aos pequenos negócios. 
Uma pesquisa do Vox Populi para o SEBRAE revela que os empresários de pequenos negócios acham que o estímulo à facilitação 
do crédito é o segundo ponto mais importante da Lei Geral.

As micro e pequenas empresas contam hoje com várias fontes de financiamento, tais como: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado  
de São Paulo, além do Banco do Povo Paulista, bancos privados, e outras instituições que operam microfinanças. Mas boa parte  
das empresas não consegue preencher as exigências dos bancos, que envolvem uma série de garantias reais e fiador. Os empreendedores 
informais também enfrentam restrições para obter crédito bancário.

Prefeito e Vereadores poderão, contudo, estimular a aproximação entre bancos e empresários conhecendo melhor algumas iniciativas 
que vêm se consolidando no mercado como instrumentos de apoio aos empreendedores:

•	 Cooperativas de crédito formadas por empresários do próprio município ou da região com o objetivo de reduzir as tarifas bancárias 
e criar uma nova alternativa de investimento, além de manter a poupança no local.

•	 Sistema de Garantias de Crédito, uma alternativa prevista na Lei Geral. Grupos de empreendedores asseguram garantias aos em-
préstimos tomados junto a bancos e instituições de microcrédito. Servem para substituir as garantias tradicionais, como máquinas, 
equipamentos e imóveis. Podemos citar como exemplos o Fundo de Aval do Estado de São Paulo e o do SEBRAE (FAMPE).

•	 Banco do Povo Paulista e outras instituições de microcrédito emprestam para Empreendedores Individuais e também negócios 
informais, e podem ser dinamizados com indicações dos gestores públicos.

Em alguns casos, Prefeito e Vereador podem ter papel fundamental no desenvolvimento dessas estratégias. Podem propor projeto de lei 
que autoriza a instalação de uma unidade do Banco do Povo Paulista em sua cidade. Dessa forma, o Programa, que em muitos municí-
pios já está em vigor, terá o fundo de investimento dirigido especificamente ao município em questão, facilitando o acesso ao crédito.

O político preocupado com a questão do crédito a micro e pequenos empresários também precisa estar a par dos empréstimos 
concedidos por meio do FAT.

Para mais informações visite o site e acesse Linhas de Crédito: 
http://proger.mte.gov.br/portalproger/pages/home.xhtml e www.bpp.sp.gov.br.
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Benefícios esperados:

•	 Maiores chances de sucesso dos pequenos negócios.

•	 Melhores condições de obtenção de empréstimo.

•	 Oferta de crédito para empreendedores individuais e informais.

•	 Abertura, estruturação e expansão de negócios.

ANDRADINA - CRÉDITO MAIS FÁCIL

Para alavancar os negócios, o município ainda investiu em infraestrutura, compra de equipamentos e contratação de agentes 
de crédito para o Banco do Povo.

As campanhas e mutirões de divulgação nos bairros tiveram resultado positivo e, de acordo com o Prefeito, “a oferta de crédito 
por parte do Governo Estadual dobrou em 2011, passando de R$ 500 mil para R$ 1 milhão por ano”.

O aumento da oferta de crédito em Andradina já rendeu premiações ao município. A cidade conquistou por dois anos consecutivos – 2010 
e 2011 – a primeira colocação no Mutirão de Microcrédito, entre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes. O Mutirão premia as cidades 
com o maior volume de empréstimos e financiamentos realizados para gerar novos negócios. Andradina também ficou com o primeiro 
lugar, em 2011, no 2º Prêmio Anual do Banco do Povo, em sua faixa populacional.
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9. DESENVOLVER A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O acesso a informação e conhecimento pode ser a chave para o sucesso de muitos projetos. Num mundo de economias cada vez 
mais competitivas e integradas, uma boa ideia é cada vez mais valorizada. A capacitação é, portanto, a melhor forma de dar ferra-
mentas para estimular boas ideias e transformá-las em realidade.

Por meio da criação de programas de educação empreendedora, os municípios podem capacitar estudantes, trabalhadores e candi-
datos a empresário de acordo com as vocações do município. Mais atentos e cientes das condições de produção e logística local, 
eles darão grandes contribuições à economia.

Vale lembrar que o número de inscrições de Empreendedores Individuais não para de crescer, ultrapassando a barreira de 500 
mil só no Estado de São Paulo e mais de 2,3 milhões do país. Esses novos empresários necessitam de constantes capacitações  
para que possam crescer e ingressar na condição de Microempresa, gerando, assim, mais negócios, renda, trabalho e dinheiro 
para o município.

Veja abaixo algumas ideias de políticas de estímulo à capacitação profissional e ao empreendedorismo:

•	 Propor a inclusão do empreendedorismo no Ensino Fundamental com o objetivo de transformar a visão de futuro das comunidades.

•	 Implantar e apoiar cursos de capacitação tecnológica e de gestão no município.

•	 Oferecer cursos para melhorar as habilidades profissionais de empresários e trabalhadores.

•	 Garantir que os treinamentos estejam integrados com as vocações e atividades produtivas do município.

•	 Propor um programa de bolsas de estudos a trabalhadores em parceria com as empresas locais.

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa do Estado apresentou proposta de inclusão de disciplina 
sobre empreendedorismo no currículo do Ensino Fundamental e Médio da rede pública do Estado de São Paulo. Em março de 2012,  
o Governo do Estado de São Paulo assinou convênio para promover o curso “Jovens Empreendedores - Primeiros Passos”. Com 30 vagas 
em cada uma das 91 diretorias regionais de ensino, o curso vai fazer com que professores disseminem a cultura empreendedora 
entre alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Para citar alguns bons exemplos nos municípios, o empreendedorismo já é disciplina escolar em São José dos Campos (SP), Santa 
Fé do Sul (SP), Lins (SP), Três Passos (RS), Santa Rita do Sapucaí (MG) e Guarapuava (PR). Nessas cidades, os alunos já se mostram social-
mente mais ativos e com maior ímpeto para iniciar negócios. As atividades se expandem também para fora das salas de aula. A Prefeitura 
de São José dos Campos, por exemplo, criou a Feira do Jovem Empreendedor Joseense, onde os alunos expõem ao mercado suas 
ideias de negócio. Santa Fé do Sul (SP) liderou o projeto da Prefeitura Mirim. Fornecendo noções gerais da cidade, além de tratar 
de aspectos sobre turismo e empreendedorismo, os educadores estimulam as crianças a pensarem como cidadãos e futuros 
agentes de mercado.

Para contribuir com a qualificação dos profissionais que já atuam nos negócios da cidade, é importante que o Prefeito e o Vereador 
conheçam a fundo a produção local. Um bom diagnóstico do município pode mostrar quais setores e profissões mais precisam 
de gente preparada.
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Benefícios esperados:

•	 Fortalecimento da cultura empreendedora.

•	 Empresários e funcionários mais bem treinados.

•	 Empresas mais eficientes.

•	 Mercado mais atualizado às tendências.

•	 Estímulo ao surgimento e ao fortalecimento de lideranças locais.

•	 Integração da educação formal com a educação para o trabalho, formando cidadãos empreendedores.

RIBEIRÃO PRETO – PROJETO BRAÇOS ABERTO

Da sala de aula para o mercado

No projeto Braços Abertos, 16 turmas de adolescentes entre 14 e 16 anos têm aulas de relações comerciais, vendas 
e empreendedorismo no Senac de Ribeirão Preto. O projeto é reconhecido pelo Ministério Público do Trabalho 

como o melhor programa de aprendizagem do país em órgão governamental. Além dos módulos teóricos,  
os jovens realizam estágios em empresas. A maioria sai do curso com emprego garantido.

Projeto Braços Aberto de Ribeirão Preto

CAMPINA DO MONTE ALEGRE – PROJETO ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO RURAL

Surgiu daí uma das iniciativas mais bem-sucedidas da Administração Municipal. O projeto Escola de Empreendedorismo Rural conta 
com suporte teórico e metodológico do SEBRAE-SP e se estruturou a partir do atendimento exclusivo e individual a cada produtor.
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10. LIDERAR AS MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO: 

O QUE O VEREADOR E O PREFEITO PODEM E O QUE NÃO PODEM FAZER

Há um enorme espaço político de ação ainda não explorado por grande parte dos Prefeitos e Vereadores.

Em relação à atuação dos Vereadores, a maioria dos eleitores não sabe que o legislador municipal tem um importante papel como 
agente de mudança e que a sua atividade vai muito além da administração de demandas sociais e assistenciais da comunidade.

Reuniões mensais, sempre com foco na capacitação, abordam assuntos ligados ao dia a dia do campo. Já participaram desses encontros 
engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, economistas, gerentes de banco e gestores de entidades, como sindicatos rurais e do Senar.

A escola funciona nas dependências da Fazenda Municipal, um dos maiores orgulhos da cidade. Com área de 22 alqueires e distante 
apenas 4 km do centro de Campina do Monte Alegre, é um verdadeiro exemplo de gestão comunitária produtiva, que emprega dez 
pessoas e serve de base para os projetos do setor agrícola no município. Lá são produzidos alimentos para as famílias de baixa ren-
da da cidade e para a merenda escolar. A safra de legumes, verduras e frutas reforça as duas mil refeições servidas todos os dias na 
rede municipal de ensino. A produção anual de alimentos supera as 150 toneladas. Há espaço ainda para uma horta exclusivamente 
orgânica e também um viveiro de mudas usadas nos programas de reflorestamento.

Para Lúcia Santi, engenheira agrônoma responsável pela escola, “o produtor, lançando mão das linhas de crédito existentes  
e sabendo dos programas disponíveis para melhorar sua vida, pode levantar financiamentos, adquirir veículos, reformar a pastagem 
e comprar animais. E isso tudo faz com que ele se capitalize, possa investir na produção e tenha uma produtividade maior.  
O resultado final é a melhoria dos lucros.”

Em um dos galpões da Fazenda Municipal funciona outra iniciativa importante do município. É o projeto Leite Nosso de Todo Dia, que 
começou com a implantação de um tanque de resfriamento e armazenamento de leite em sistema de cooperativa, para estimular a 
produtividade e criar novas soluções. O programa contempla hoje 15 produtores, que respondem diariamente por mil litros de leite.
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Cabe ao Vereador garantir que a administração municipal esteja sendo realizada de maneira ética e financeiramente sustentável. 
Sem o Vereador, o Prefeito não pode aprovar leis, especialmente o PPA, LDO e Orçamento Anual.

Uma das principais atribuições do Vereador é elaborar leis de interesse do município. São poucas as matérias cujo Executivo  
tem exclusividade de apresentação de projeto de lei. Há muito espaço, portanto, para agir. Outra importante função diz respeito 
a seu papel como fiscalizador, por meio do qual o Vereador controla a gestão dos recursos pelo Executivo. O legislador é também 
o principal elo entre o Executivo e a comunidade.

Mudanças legislativas realizadas no Brasil nas últimas décadas vêm acarretando importantes transformações no comportamento  
das Câmaras Municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, fez aumentar em muito o papel do Vereador na administração 
pública, uma vez que o município não pode gastar mais do que arrecada e que cabe também ao Legislativo zelar por este compromisso.

O Vereador criativo é ativo na produção de leis voltadas ao desenvolvimento local. Cabe a ele garantir que o que está dando certo 
deve ser mantido ou mesmo continuado. A fiscalização é uma ótima ferramenta para isso e também serve como fortalecimento 
e valorização do papel do Vereador.

Um agente de mudanças não é apenas aquele que cria leis, mas também o que garante que as leis já aprovadas sejam seguidas  
e que gerem frutos de desenvolvimento. Por isso, é importante que se tenha um bom conhecimento das leis já vigentes no município 
para jogar a favor da legislação.

Um bom exemplo nesse sentido vem da Câmara Municipal de São Paulo que apresentou e aprovou projeto de emenda à Lei Orgâni-
ca nº 08/2007, com a assinatura de mais de 400 organizações participantes do movimento apartidário Nossa São Paulo, obrigando 
o Prefeito a divulgar o Plano de Metas de seu governo. A emenda foi publicada em 26 de fevereiro de 2008. Trata-se da Emenda 
nº 30 à Lei Orgânica do município de São Paulo. À medida que mostrou a interação bem-sucedida entre Vereadores e a população, 
criou condições práticas para a sociedade acompanhar e cobrar resultados do Executivo.
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Para ser capaz de fazer uma avaliação crítica consistente dos projetos que passam pela Câmara, o Vereador pode contar com a ajuda 
de uma equipe multidisciplinar capaz de analisar cuidadosamente a matéria.

Especialistas de diversas formações – Direito, Economia, Urbanismo etc. – emitem pareceres a respeito dos projetos de lei em 
tramitação. Esses relatórios ficam disponíveis para toda a casa legislativa, uma vez que a equipe não é subordinada a nenhum 
gabinete e serve a todos.

Obviamente, manter uma equipe depende de verba administrativa. Caso não tenha condições de manter uma consultoria permanente, 
a Câmara pode contratar serviços esporádicos.

O Vereador tem algumas possibilidades de aprimoramento e capacitação para o cumprimento de seu mandato. A Uvesp oferece 
capacitação e informação qualificada.

Para mais informações, visite o site www.uvesp.com.br.

Em relação à atuação dos Prefeitos, suas principais atribuições são:

1. Exercer, com os Secretários Municipais e demais auxiliares, a direção da administração municipal.

2. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

3. Vetar projetos de leis, total ou parcialmente, na forma prevista.
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4. Nomear e exonerar os Secretários Municipais e demais auxiliares.

5. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal.

6. Propor à Câmara Municipal projetos de leis relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida 
pública e operações de crédito.

7. Prestar contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado.

8. Propor à Câmara Municipal projetos de leis sobre criação, alteração das secretarias municipais, inclusive sobre suas estruturas 
e atribuições.

9. Atender a comunidade, ouvindo suas reivindicações e anseios.

10.  Representar o povo na busca por melhoria do município, inclusive mediante negociações com outras esferas de governo.

Quanto às funções executivas, cabe ao Prefeito:

1. Planejar, comandar, coordenar, controlar entre outras atividades relacionadas com o cargo.

2. Zelar pela limpeza da cidade, manter postos de saúde, pavimentação, iluminação pública, escolas, transporte público etc.

3. Administrar os tributos e aplicá-los da melhor forma.

A Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam (Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal) é uma instituição ligada 
à Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, que apoia os municípios no aprimoramento 
da gestão e no desenvolvimento de políticas públicas. Acesse: www.cepam.sp.gov.br.

A motivação para a vida política costuma ser o desejo de mudança. Prefeitos e Vereadores chegam ao cargo com a crença de que é possível 
fazer diferente. Mas ao assumir o cargo, o desconhecimento e a complexidade da função afastam muitos políticos dos seus objetivos, 
deixando-os presos a questões cotidianas. Querer mudar e saber como fazê-lo é a chave para o sucesso de um bom mandato.

São inúmeras as maneiras criativas e simples de ser um Prefeito ou Vereador ativo e engajado no desenvolvimento local de maneira 
coordenada e eficaz. Basta começar.
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COMO ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA APOIAR 

OS PEQUENOS NEGÓCIOS

A leitura do capítulo anterior oferece dicas e caminhos para a criação de políticas específicas (redução da burocracia, geração  
de empregos, criação de programas de sustentabilidade ambiental etc.). A seguir, sugerimos um “Passo a Passo” para que o Prefeito 
e Vereador empreendedores possam implantar um programa de apoio aos pequenos negócios durante seu mandato.

1. Formar uma equipe de planejamento

Apoiar os pequenos negócios de um município é uma atividade permanente. Importantes instrumentos de planejamento são o 
Plano Plurianual, o Plano Diretor e a elaboração do Planejamento Estratégico do Município, que pode ser feito, por exemplo, para 
um período de 10 anos, mas com revisão anual.

A equipe permanente de planejamento tem a responsabilidade de coordenar o seu detalhamento e fazer os ajustes requeridos pelo 
dinamismo da realidade.

Essa atividade não pode ficar restrita a um único órgão, pois envolve assuntos de diversos setores da Prefeitura, Câmara Municipal, 
associações e entidades da sociedade civil.

O espaço da equipe de planejamento não deve ser destinado a ambições políticas, mas deve ter foco na realização do trabalho.

2. Fazer um diagnóstico municipal

As ações de desenvolvimento devem ser elaboradas a partir de um diagnóstico das vocações para identificar potencialidades 
e oportunidades que podem ser transformadas em riqueza econômica, social, cultural.

Para começar esse processo, alguns procedimentos simples dão bons resultados: reuniões com representantes dos sindicatos  
e associações empresariais, orientação de consultores, visitas a empresas, consulta a publicações, documentos e dados estatísticos 
de entidades especializadas, contendo informações sobre:

•	 Perfil socioeconômico do município (vocações, tendências, potencial, recursos existentes etc.) e do mercado local (produtor, 
consumidor, mão de obra).

•	 Oferta de infraestrutura e serviços públicos para o seu desenvolvimento (transportes, comunicações, saneamento básico, energia, 
educação, financiamento, assistência técnica).

•	 Situação atual dos pequenos negócios: quantidade, setores produtivos em que atuam, localização, grau de informalidade, 
aspectos gerenciais, operacionais e financeiros.

•	 Regulamentação da Lei Geral dos pequenos negócios.

•	 Programas públicos estaduais, federais, de organizações não governamentais (ONG), parceiros e linhas de crédito voltados 
para a promoção do desenvolvimento econômico de municípios.
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3. Elaborar programas e projetos

Depois da coleta e análise dos dados pela equipe de planejamento, é hora de estruturar os programas e projetos.

Projeto é uma atividade estruturada, com início, meio e fim, destinado a produzir um resultado independente (uma ponte) ou contribuir 
para a produção de um resultado comum (programa). Um programa é mais amplo e é composto de projetos articulados para atingir 
um objetivo comum (Programa de Infraestrutura para Micro e Pequenas Empresas, composto dos projetos: minidistritos industriais, 
vias de acesso, rede de serviços públicos etc.).

Uma etapa indispensável nesse processo é a elaboração do Plano de Ação do Projeto, com a definição dos recursos humanos, 
materiais e financeiros.

Outro ponto importante é a definição de parcerias dentro e fora do município para assegurar os recursos necessários.

Há muitos municípios com experiência de Planejamento Estratégico e elaboração de Programas e Projetos, que podem colaborar 
nessa etapa.

Todas as etapas anteriores se referem à preparação. Feito isso, o passo determinante para mudar a realidade é implantar Programas 
e Projetos e avaliar os resultados.

As pessoas, quando participam, tornam-se coautores das conquistas, ou no mínimo entendem e aceitam melhor situações adver-
sas, minimizando as resistências às mudanças.

4. Criar espaço de participação social

A Prefeitura e a Câmara devem criar espaços para a participação de representantes de pequenos negócios. Esses espaços podem 
criar instâncias comuns em municípios vizinhos.

São exemplos bem conhecidos: Fóruns, Conselhos, Audiências Públicas etc.

Além de criar, é preciso que funcionem bem e contribuam para a melhoria econômica e social do município.

O candidato pode descobrir o que já foi implementado pela Prefeitura e apoiar as instâncias existentes e a criação de outras 
que aumentem a representação dos pequenos negócios.

Providências para criar espaço de participação social:

•	 Mobilizar e sensibilizar a população, usando meios de comunicação para alcançar todos os segmentos da sociedade.
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•	 Depois de assegurada a participação das principais representações da comunidade, instalar uma instância de participação, 
como Conselhos, Fóruns e Audiências Públicas, com capacitação dos integrantes para exercer atividades de planejamento 
e gestão compartilhada.

•	 O diagnóstico do município elaborado serve de base para definir o Plano de Desenvolvimento. O Conselho ou Agência deve montar 
uma agenda local para acompanhar a execução do Plano e avaliar os resultados.

Outras alternativas:

•	 Articulação com as representações empresariais para participação nos processos de elaboração das propostas do Plano Diretor, 
Planos Setoriais, Planos Orçamentais.

•	 Promoção de Conferências e Fóruns de Debates sobre temas relacionados ao desenvolvimento local e a pequenos negócios.

•	 Articulação, integração e cooperação com instituições públicas e privadas que atuam na promoção do desenvolvimento 
para potencializar ações de desenvolvimento local.

•	 Articulação com diversas lideranças e instituições para garantir a constituição de uma Ouvidoria, de Audiências e Consultas 
Públicas, instrumentos comuns às Prefeituras e às Câmaras Municipais que possuem um estilo participativo de gestão.

O tema do desenvolvimento tem ajudado a unir municípios vizinhos. Multiplicam-se Consórcios Intermunicipais 
como o Grande ABC, com 7 municípios, o CIVAP – do Vale do Paranapanema, envolvendo 20 municípios.
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LEI GERAL

A regulamentação e implementação dos benefícios da Lei Geral nos municípios é um passo importante no estabelecimento de 
um ambiente favorável às microempresas e empresas de pequeno porte e ao fortalecimento do empreendedorismo, instrumentos 
essenciais para o desenvolvimento de forma responsável das cidades paulistas. Mas esta importante ação só será possível com um 
trabalho integrado envolvendo o poder público, o SEBRAE-SP, as entidades representativas, os empresários e a sociedade de um 
modo geral, pois seu objetivo é oferecer a todos os cidadãos qualidade de vida, que se traduz, de forma objetiva, na geração de 
trabalho, emprego e renda, enfim, bem-estar social.

Neste sentido, o SEBRAE-SP coloca toda a sua estrutura, soluções, produtos e serviços em favor dessa ação. O trabalho de sensibi-
lização quanto à importância da regulamentação da Lei Geral e orientações para a implementação dos seus objetivos, tais como, o 
Uso do Poder de Compra em favor do fortalecimento da economia regional, são ações que o SEBRAE-SP poderá realizar em parceria 
com o Poder Público e entidades locais.

No item Compras Públicas, a Administração Municipal contará com o apoio do SEBRAE-SP para capacitar seus funcionários quanto 
à possibilidade e caminhos para a inserção das pequenas empresas neste importante mercado por meio de palestras, oficinas e cur-
sos, como também oferecer aos empresários do município as orientações necessárias para o fornecimento de produtos e serviços 
à administração municipal.

Os caminhos para a desburocratização dos processos de formalização das empresas nos municípios também poderão ser trilhados 
em parceria com o SEBRAE-SP, constando neste processo a importante política de inclusão social via trabalho, introduzida em nossa 
legislação através da figura do Empreendedor Individual.

O SEBRAE-SP é parceiro dos pequenos negócios, mas principalmente, dos agentes públicos que elegeram o bem-estar de todos os 
cidadãos como marca de sua atuação nos municípios. Conte com o SEBRAE-SP nesta ação de inserção das pequenas empresas no 
processo de desenvolvimento sustentável do seu município.
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Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas
O início de um ciclo de desenvolvimento para os pequenos negócios, para o seu município e para o Brasil.

Parceiros:


