
ESTRUTURAÇÃO E ALINHAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (CARGA HORÁRIA: 24H)
O QUE É: transmitir as ferramentas essenciais para que os gestores públicos possam implementar e/ou reestruturar uma Sala
do Empreendedor (SE) no município.
FINALIDADE: avaliação dos efeitos da pandemia na economia local; definição de local, da estrutura necessária e da equipe da
SE; plano de ação da SE; diagnóstico e monitoramento dos pequenos negócios no município; acesso aos programas
emergenciais dos governos; capacitação do gestor e dos atendentes da SE; esquematização de funcionamento da SE.

APOIO/ACOMPANHAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (CARGA HORÁRIA: 24H)
O QUE É: desenvolver e capacitar os gestores da SE nos assuntos relacionados à facilitação da abertura de empresas
FINALIDADE: plano de ação; registro dos atendimentos; Sala Digital; Sala Itinerante; Sala no Mapa; revisão do plano de ação da
SE; pesquisa de satisfação; orientações em licitações; atendimento ampliado.

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO

AGENTES DE DESENVOLVIMENTO (AD): FORMAÇÃO AVANÇADA (CARGA HORÁRIA: 16H)
O QUE É: capacitar os ADs para desenvolver plano de trabalho para o desenvolvimento econômico do município, prevendo o
favorecimento dos micro e pequenos empreendimentos locais.
FINALIDADE: AD como empreendedor corporativo; intraempreendedorismo; habilidades do negociador; responsabilidade
social e desenvolvimento econômico.

ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO (AD) (CARGA HORÁRIA: 16H)
O QUE É: capacitar os ADs para desenvolver plano de trabalho para o desenvolvimento econômico do município, a
implementação das leis de apoio e fomento e a articulação junto aos atores relevantes.
FINALIDADE: contextualização da atuação dos ADs junto aos gestores públicos; encontros de acompanhamento e orientação
dos ADs.

LIDERANÇA & GESTÃO PÚBLICA REGIONAL
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FORMALIZAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS (CARGA HORÁRIA: 60H)
O QUE É: orientar os aspectos técnicos, jurídicos e institucionais para a implantação ou modernização de consórcio
intermunicipal multifinalitário de Direito Público, incluindo a elaboração de minutas de documentos + manual de engajamento
institucional dos poderes Executivo e Legislativo dos municípios-membros do consórcio.
FINALIDADE: apresentação de aspectos conceituais; legais e administrativos para consórcios; análise jurídica e produção de
documentos; orientações gerais quanto a: contrato de rateio, orçamento, contrato de programas, entre outros.

DESENVOLVIMENTO & COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE CONSÓRCIOS

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS REDESIMPLES (CARGA HORÁRIA: 100H)
O QUE É: simplificar e reduzir o tempo para abertura e legalização de empresas, por meio da revisão e adequação da legislação
e da racionalização de fluxos e processos internos e capacitação dos órgãos públicos municipais.
FINALIDADE: análise da situação do munícipio; diagnóstico; plano de ação; mapeamento de processos; proposta de alteração
e/ou criação de lei aderente ao regramento da REDESIM e da lei de liberdade econômica; lançamento do novo fluxo.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (CARGA HORÁRIA: 100H)
O QUE É: consultoria estruturada para implantação/regularização de serviços de inspeção municipal (SIM).
FINALIDADE: sensibilização dos gestores do município/consórcio público para fomento ao SIM; nivelamento de informações;
análise e proposição dos instrumentos legais (modelos de lei, decreto, etc. de acordo com a realidade local e legislação
vigente); capacitação da equipe do município/consórcio para operar o SIM; monitoramento e avaliação.

REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS E EDIFICAÇÕES (CARGA HORÁRIA: 121H)
O QUE É: auxiliar os municípios na revisão de seus COE para conquistarem maior agilidade e transparência no processo de
concessão de alvarás de construção, em processos mais favoráveis aos empreendedores e futuros investidores.
FINALIDADE: repasse da legislação federal e estadual; identificação de desafios; estrutura institucional, procedimentos e
legislação; regularização de edificações e do seu uso; simplificação da regulamentação de construções, obras e edificações de
baixo risco e impacto; prioridades de regulamentação relacionada à prevenção de riscos, inclusive de incêndios;
regulamentação da melhoria da mobilidade/acessibilidade; regulamentação dos tópicos relacionados à saúde pública e
questões sanitárias; tópicos de complementação e ajuste de minutas (de normativos: decretos, leis, portarias, entre outros).

DESBUROCRATIZAÇÃO & MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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FORTALECIMENTO LOCAL DA INCLUSÃO PRODUTIVA (CARGA HORÁRIA: 104H)
O QUE É: sensibilizar técnicos e gestores públicos da Assistência Social, bem como outros atores estratégicos locais, quanto à
implementação de projetos locais de inclusão produtiva efetivos, e olhar sobre projetos que promovam a inclusão produtiva
como uma alternativa de geração de emprego e renda para pessoas em situação de pobreza, exclusão e vulnerabilidade social.
FINALIDADE: cenário atual de emprego e renda; o que é Inclusão Produtiva? Inclusão Produtiva e a Assistência Social;
desenvolvimento de projetos/planos de ação de inclusão produtiva; bases e premissas na formulação de Programa de Inclusão
Social Produtiva; Desenvolvimento Humano; Capacitação Profissional; Geração de Trabalho e Renda; plano de ação para
implementação do Programa de Inclusão Produtiva local.

CONSULTORIA PARA GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES (CARGA HORÁRIA: 100H)
O QUE É: aplicável a cooperativas, associações ou grupos informais ativos que necessitem de mudanças no seu negócio.
FINALIDADE: Gestão de Pessoas, Gestão da Produção, Fluxo de Valor, Cooperativismo, Gestão Financeira, Pensamento Enxuto
e Planejamento Estratégico.

CONSULTORIA PARA GRUPOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (CARGA HORÁRIA: 100H)
O QUE É: melhoria a logística de coleta de resíduos, melhoria do fluxo de produção, controles de produção, controles
financeiros, aspectos legais do cooperativismo, planejamento estratégico, melhoria na relação com o mercado.
FINALIDADE: Gestão de Pessoas, Gestão da Produção, Fluxo de Valor, Cooperativismo, Gestão Financeira, Pensamento Enxuto
e Planejamento Estratégico.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(CARGA HORÁRIA: 12H)
O QUE É: promover a modernização da gestão administrativa com mais recursos e com mais abrangência, e orientar a
aplicação de recursos municipais, estaduais, federais, internacionais, públicos e privados, além do apoio do SEBRAE.
FINALIDADE: desafios de gestão pública; melhoria de hábitos pessoais e do serviço público; modernização da gestão pública;
desenvolvimento de projetos.

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
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INCLUSÃO PRODUTIVA & COOPERATIVISMO / ASSOCIATIVISMO

ADESÃO À PLATAFORMA COMPRAS PÚBLICAS SP®
O QUE É: apoiar os municípios paulistas na digitalização de seus processos de compras públicas, por meio da adesão gratuita à
plataforma Compras Públicas SP®; inclui apoio técnico e institucional da equipe do Portal de Compras Públicas.
FINALIDADE: sistema digital (portal e aplicativo) para visualização e participação de editais de compras públicas.

PLANO LOCAL DE COMPRAS PÚBLICAS (CARGA HORÁRIA: 15H)
O QUE É: implantar bases de gestão estruturada de compras públicas nos municípios paulistas.
FINALIDADE: capacitação básica de gestores de compras públicas e de fornecedores; apoio às prefeituras para registro de
fornecedores do município; mutirão de cadastramento de fornecedores locais.

PLANO REGIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (CARGA HORÁRIA: 172H)
O QUE É: desenvolver regionalmente as compras públicas compartilhadas, sobretudo mediante consórcios públicos
intermunicipais, contemplando a operacionalização das regras da nova lei de licitações.
FINALIDADE: seminário estadual de compras públicas consorciadas; diagnóstico regional de compras públicas; sensibilização e
consolidação da governança regional de compras públicas; lançamento do Plano Regional de Compras Públicas; assembleia de
prefeitos: monitoramento conjunto do Plano Regional de Compras Públicas; capacitação intermediária de gestores em
compras públicas; formação do Comitê Permanente de Compras Públicas Regionais; planejamento anual de compras públicas;
consultoria na elaboração de editais para municípios e consórcios; capacitação de fornecedores em compras públicas; fomento
da Agricultura Familiar; workshop regional de compras públicas; monitoramento e acompanhamento de editais de compras
dos consórcios; Compre Regional – Compartilhamento de Resultados; plano de continuidade do Programa Regional de
Compras Públicas; extra: oficina de trocas de experiências entre consórcios intermunicipais.

COMPRAS PÚBLICAS
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MAIS INFORMAÇÕES:
SITE: consorcioempreendedor.sebraesp.com.br
E-MAIL: consorcioempreendedor@sebraesp.com.br 


