Programa
Territórios Inovadores

Caracterização geral do programa
PÚBLICO ALVO

ETAPAS

MUNICÍPIOS ACIMA DE 35 MIL HABITANTES
ADESÃO FORMAL DO MUNICÍPIO

• Visita do Sebrae ao Prefeito e
equipe;
• Assinatura do Acordo de
Cooperação Prefeitura|
Sebrae;
• Indicação do coordenador do
projeto na Prefeitura e
formação do grupo de trabalho
(GT).

ELABORAÇÃO DA AGENDA DE
TRABALHO

• Construção do Plano de Trabalho
do município com base nas
temáticas estratégicas que
compõem o programa e no estágio
atual do ambiente de negócios
municipal;
• Definição de uma agenda de
trabalho e entregas com o GT;
• Validação da agenda com o
Prefeito;
• Estruturação da agenda no Trello e
capacitação da equipe para o uso
da ferramenta.

EXECUÇÃO E MONITORAMENTO
DAS AÇÕES

• Realização das consultorias e
capacitações;
• Reuniões de monitoramento
das ações e atividades;
• Acompanhamento e registro
de resultados;
• Checagem de evidências e
indicadores.

Temática 1 - INOVAÇÃO
PORTFÓLIO DAS AÇÕES
O que você pode fazer para inovar na gestão e estimular um ambiente mais inovador para os
pequenos negócios?
ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E PROCEDIMENTOS MUNICIPAIS
REGULAMENTAR O MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MUNICIPAL: adequação do marco legal do município
para viabilizar a implementação dos benefícios oportunizados pela nova legislação nacional e estadual de CT&I.
ELABORAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA A AQUISIÇÃO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: utilizar o poder de
compra para desenvolvimento tecnológico local e definir condições para compensação tecnológica em grandes contratações.
DEFINIR OS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS TECNOLÓGICAS: entendimento exigências legais, definição
dos processos necessários e implantação dos instrumentos para realização de encomendas tecnológicas.
DEFINIR PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO COM ICTS
Entendimento exigências legais, definição dos processos necessários e implantação dos instrumentos para realização de
convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação com ICTs.

Resultados esperados após a
implantação das ações
• Município com legislação ajustada ao
marco legal da inovação

• Política de compras ajustada para
aquisição de inovação e tecnologia

FORTALECIMENTO E PARCERIAS COM O SISTEMA LOCAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• Normas e procedimentos ajustados para
utilização de encomenda tecnológica e
convênios para pesquisa, desenvolvimento
e inovação com ICTS

AMPLIAR O DIÁLOGO ENTRE O MUNICÍPIO E O SETOR PRIVADO
Entendimento sobre as possibilidades de parceria com o setor privado viabilizados pelo marco legal em vigor.

• Programa municipal de inovação
elaborado

IMPLANTAR PROGRAMA DE DADOS ABERTOS DO MUNICÍPIO
Revisão de processos para a publicação de dados em formato aberto, para o desenvolvimento de aplicações e soluções.
DESENVOLVER Programa municipal de fomento aos ambientes promotores da inovação
Entendimento do conceito e importância dos ambientes promotores da inovação, diagnóstico das oportunidades e orientação
para sua implantação e desenvolvimento.
DESENVOLVER PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA DO MUNICÍPIO
Orientações sobre formas de contratação, procedimentos necessários implantar e manter um programa de inovação aberta.

Temática 2 - SIMPLIFICAÇÃO
PORTFÓLIO DAS AÇÕES
O que você pode fazer para que seu município seja mais simples e com menos burocracia?

Resultados esperados após a
implantação das ações
Publicar Decreto instituindo o licenciamento simplificado no município e adesão à matriz de risco
nacional (resolução CGSIM nº 51/19).
Revisar processos de licenciamento de empresas, considerando a nova classificação de risco das
atividades econômicas.
Elaborar diagnósticos e estudos sobre os gargalos do licenciamento empresarial no município
Revisar fluxo para simplificar licenciamento e fiscalização das atividades de baixo risco B (médio risco).
Revisar processos para utilizar de forma estratégica e otimizada a REDESIM.

• Publicação do Decreto de regulamentação
da Lei da Liberdade Econômica com
dispensa do licenciamento para as
empresas de baixo risco
• Procedimentos administrativos do
município ajustados aos princípios da
simplificação, desburocratização e
desoneração
• Simplificação do processo de
licenciamento de empresas
• Uso otimizado da REDESIM

Temática 3 - EMPREENDEDORISMO
PORTFÓLIO DAS AÇÕES
O que você pode fazer para que seu município seja mais empreendedor?
Revisar e atualizar a legislação municipal com foco no desenvolvimento, sobretudo a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa.

Qualificar equipes de atendimento da Sala do Empreendedor para promover atendimento de excelência.
Integrar a Sala do Empreendedor com os setores de licenciamento empresarial.

Capacitar equipes da Prefeitura, com a difusão dos princípios da MP da liberdade econômica, da atualização da matriz de
risco nacional, do novo marco legal da inovação e da transformação digital
Atuar em Rede com as demais Prefeituras da região, com fortalecimento dos canais de comunicação.

Resultados esperados após a
implantação das ações
• Prefeitos com atuação em REDE em prol do
desenvolvimento local e melhoria do ambiente de
negócios
• Secretários e dirigentes de Desenvolvimento
Econômico capacitados para os desafios da
transformação digital e do desenvolvimento
municipal
• Equipe de Agentes de Desenvolvimento e
nomeada e capacitada para os desafios da
transformação digital das MPEs

• Sala do empreendedor qualificada para
atendimento ao MEI e apta para orientar sobre os
procedimentos para abertura e licenciamento de
empresas

Instrumentos
Para o alcance dos resultados e de acordo com a realidade de cada município, a agenda de trabalho poderá ser composta por intervenções
feitas por meio dos seguintes instrumentos:

Seminários temáticos para a apresentação de temas aderentes. aos eixos do Programa.
Consultorias: o SEBRAE tem um quadro de consultores qualificados nas temáticas do programa, que serão disponibilizados para atuar junto ao
grupo de trabalho do município na execução da agenda voltada para o desenvolvimento e melhoria do ambiente de negócios.
Palestras: sensibilização da equipe técnica da Prefeitura e de setores empresarias acerca de temáticas estratégicas dentro da agenda de trabalho.
Oficinas com o Grupo de Trabalho, para a produção dos instrumentos, formatação de legislações, desenho de fluxos e processos e estratégias de
implantação.
Missões técnicas a municípios de referência, que avançaram na implantação de políticas nos eixos temáticos do programa.
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