PROGRAMA DE APOIO AOS
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
INTERMUNICIPAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SP+CONSÓRCIOS
O QUE É?
Política pública inédita e inovadora do Governo
de São Paulo. O Programa SP+Consórcios é
estruturado e administrado pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional em parceria com o
Sebrae. Ele busca promover a cultura empreendedora e o fortalecimento dos consórcios
públicos municipais mediante a criação de um
ambiente sistêmico e integrado de desenvolvimento, que irá beneficiar toda a população
e o ambiente de negócios voltado aos micros
e pequenos empreendedores que movimentam a economia local.

Os principais eixos do programa são:
• Desenvolvimento regional
• Educação empreendedora
• Capacitação e inovação no setor público
• Apoio à criação de novos consórcios
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DEPOIS
100% consórcios multifinalitários

ANTES
35% consórcios multifinalitários
Pequeno alcance na capacitação dos
servidores públicos municipais

Servidores capacitados
Valorização da cultura
empreendedora regional

Baixa capacidade de
geração de negócios
Ex: Selos de inspeção municipal
vendas limitadas ao município

Alta capacidade de gerar negócios
para os pequenos produtores,
mediante acesso facilitado aos
programas do governo estadual
Ex: Obtenção dos Selos de Inspeção
Municipal (SIM) e Estadual (SISP)
Impacto – venda para a região
e para todo o estado

Gestão pública reguladora

Gestão pública empreendedora

Baixa cultura empreendedora local
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OBJETIVOS DO
SP+CONSÓRCIOS
O programa busca potencializar o desenvolvimento das regiões por meio do fortalecimento
dos consórcios intermunicipais em todo o estado, além de ampliar a participação das prefeituras municipais em atividades consorciadas
e fortalecer a participação institucional dos
consórcios nas políticas do Executivo estadual.
Em São Paulo, 468 municípios participam de
algum tipo de consórcio, sendo 21 consórcios
multifinalitários (ou seja, que têm mais de um
objetivo/finalidade) e 38 unifinalitários (que
têm apenas uma finalidade) no estado. É preciso torná-los 100% consórcios multifinalitários, para ampliar o acesso às políticas públicas de Estado e fortalecer as regiões paulistas.
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QUEM PODE ADERIR AO
SP+CONSÓRCIOS?
Podem participar os consórcios multifinalitários. Os consórcios unfinalitários poderão
se adequar para participar do programa; para
tanto, receberão todo suporte necessário
para a alteração de seus estatutos.

BENEFÍCIOS
O programa valorizará as parcerias entre
municípios que atuam de forma consorciada,
disponibilizando todas as ações bem-sucedidas
do Estado às cidades paulistas e, assim,
gerando impacto nas regiões, com melhorias
de serviços públicos, geração de emprego e
renda e incremento da qualidade de vida, em
vários setores e no dia a dia dos cidadãos.
“A iniciativa engaja a gestão pública
e as lideranças locais e regionais no
desenvolvimento integrado. Por meio dos
consórcios, cada município ampliará o acesso
às políticas públicas estaduais importantes
para a melhoria de serviços aos cidadãos,
geração de emprego e renda, cultura
empreendedora e, principalmente, incremento
da qualidade de vida, contribuindo assim para
o desenvolvimento socioeconômico regional
sustentável”, diz o secretário Marco Vinholi.

“O propósito deste trabalho é a união de
Prefeituras Municipais na atividade consorciada
pelo crescimento econômico. Se temos grupos
de prefeituras que atuam em conjunto, damos
escala às políticas públicas e, mais do que isso,
aos resultados. Vamos trabalhar para fortalecer
as lideranças e estimular a cooperação em
regiões”, afirma Wilson Poit, superintendente
do Sebrae/SP.
“Com o SP+Consórcios, os consórcios se
transformam em um importante instrumento
de desenvolvimento regional e de cooperação
entre os municípios, e destes com o Executivo
estadual”, diz Rafael Goffi, coordenador do
programa.
O Programa SP+Consórcios fortalece a gestão
pública dos municípios e consórcios intermunicipais, promove mais integração com as
políticas de estado; quem ganha é a população,
que terá serviços de qualidade e eficiência no
seu dia a dia.

9

CONFIRA OS PROGRAMAS
QUE ESTARÃO DISPONÍVEIS
NO SP+CONSÓRCIOS:
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável pelo SP+Consórcios.
Gerenciamento dos projetos das secretarias e
respectivas demandas. Organizará o Plano de
Desenvolvimento Regional dos Consórcios,
integrado ao Plano de Desenvolvimento
Regional. Implantação do Conselho Regional
da Juventude e Centro de Equidade Racial
Regionalizado.

Selo de inspeção municipal e estadual,
Agricultura Familiar, Mais Gestão Mais Renda,
Defesa agropecuária.

SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Aquisição de gêneros alimentícios –
Agricultura Familiar, Capacitação e Educação
Empreendedora, Prestação de Serviços /
Geração de Renda

SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Oficinas Culturais e Projetos Regionalizados.
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Comunidades Terapêuticas, Repúblicas
(Programa Recomeço), Abrigos para Mulheres,
Residências Inclusivas, Acolhimento Crianças e Adolescentes, ILDI (Idosos), Acolhe SP
(calamidades), Benefícios Eventuais, Escola de
Desenvolvimento Social, Capacitações específicas, Consórcios.
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SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Empreenda Rápido e Banco do Povo.
SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO
Transporte escolar, Aquisição de gêneros
alimentícios – Agricultura Familiar, Material
didático, Formação de professores

SECRETARIA DE
ESPORTES
Pistas de Skate, Academia ao Ar Livre.
SECRETARIA DA
HABITAÇÃO
Programa Regional de
Regularização Fundiária.
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Programa Regional de Resíduos Sólidos,
Eficientização Energética.

SECRETARIA DE
JUSTIÇA E CIDADANIA
Núcleos Regionais de Políticas para as
Mulheres e Núcleos Regionais de Diversidade.
SECRETARIA DOS DIREITOS
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Academias Adaptadas, Capacitação
LIBRAS, Cursos Profissionalizantes,
Cadeira Montanhismo.
SECRETARIA DA
SEGURANÇA PÚBLICA
Gabinete de Gestão Integrada, Atividade
Delegada Consorciada, Plano de Segurança
Regional, COI Regional / Plano de Câmeras
Integradas e Bombeiros Consorciados.
SECRETARIA DE
TURISMO E VIAGENS
Plano Regional de Turismo, Projetos de
Fomento ao Consórcio e Capacitações
em Turismo.
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DEFESA CIVIL
Capacitação Coordenadorias Defesa Civil
e Plano de Ação Regional.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Capacitações, Integração de sistemas entre
as prefeituras para desburocratização de
processos.

ITESP
Plano de Regularização Fundiária Rural
e Capacitação Agricultura Familiar.

DESENVOLVE SP
Financiamento para Consórcios
Intermunicipais.

PROCON
Capacitação e Orientação de Fornecedores e
Consumidores: Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) / Orientação Financeira / Boas Práticas,
Criação de Novos Procons e parceria com Sala
do Empreendedor, Projeto SABER CONSUMIR
- Capacitação Professores, Capacitação/
Implantação Núcleo de Tratamento ao
Superendividamento, Capacitação do Código
Defesa Consumidor e Programa Jovem
Consumidor.
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GOVERNANÇA DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Lançamento regional:
Consórcio empreendedor Sebrae
Evento de mobilização institucional
do Programa Consórcio Empreendedor
na região.
Mapeamento de
desenvolvimento regional
Carga horária: 4h
Levantamentos temáticos
(geoeconômicos, político-institucionais,
etc.) com objetivo de subsidiar debates
do Plano Regional de Desenvolvimento,
por meio de Laboratório de Formação de
Agenda Regional de Políticas Públicas, em
parceria com a FGV.
Plano de desenvolvimento regional
Carga horária: 4h
Construção de cronograma de trabalho
e de monitoramento do Plano Regional
de Desenvolvimento, através de Encontro
de Formulação de Agenda Regional de
Políticas Públicas, em parceria com a FGV.
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DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL DE CONSÓRCIOS

Formalização de consórcios públicos
intermunicipais
Carga horária: 16h
Consultoria técnico-jurídica para
implantação de consórcio intermunicipal
multifinalitário de Direito Público (inclui
elaboração de minutas de documentos
+ manual de engajamento institucional
dos poderes Executivo e Legislativo
municipais).
Boletim consórcio empreendedor Sebrae
Informativo periódico com divulgação de
dados e informações sobre a atuação dos
consórcios intermunicipais paulistas.

LIDERANÇA E

GESTÃO PÚBLICA REGIONAL
Acompanhamento e orientação de
agentes de desenvolvimento
Carga horária: 16h
Consultoria para acompanhamento da
formação em nível básico e sensibilização
para engajamento
Agentes de desenvolvimento –
Formação avançada
Carga horária: 16h
Formação de Agentes de Desenvolvimento para apropriação das ações de promoção do desenvolvimento local e regional.

19

DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA
DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO

Desenvolvimento dos serviços
redesimples
Carga horária: 100h (municípios com
menos de 100 mil hab.) / 140h
(municípios com mais de 100 mil hab.)
Consultoria para desburocratização dos
processos de abertura, regularização,
licenciamento e fechamento de empresas.

Elaboração de projetos de captação
de recursos para a modernização
administrativa
Carga horária: 12h
Curso e apoio técnico na elaboração
de projetos e captação de recursos
para modernização administrativa das
prefeituras do consórcio.

Implementação de sistema de inspeção
municipal
Carga horária: 100h
Consultoria estruturada para
implantação/regularização de serviços
de inspeção municipal.

Agentes de desenvolvimento – Formação
avançada
Carga horária: 16h
Formação de Agentes de Desenvolvimento
para apropriação das ações de promoção
do desenvolvimento local e regional.

Simplificação do licenciamento de
construções e revisão dos códigos de
obras e edificações
Carga horária: 121h
Consultoria com objetivo de melhorar
os processos de licenciamento de
construções nos municípios das regiões
consorciadas.

Estruturação e alinhamento da sala do
empreendedor
Carga horária: 24h
Estruturação e alinhamento da Sala
do Empreendedor nas prefeituras do
consórcio.
Apoio e acompanhamento da sala do
empreendedor
Carga horária: 24h
Consultoria sobre temas a serem
desenvolvidos para planejamento,
articulação, acompanhamento de
desempenho, avaliação e apoio das
atividades da Sala do Empreendedor.
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INCLUSÃO PRODUTIVA &

COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO

Programa de fortalecimento local em
inclusão produtiva
• Inclusão Produtiva: o papel da Assistência Social e demais atores locais
Carga horária: 9h
Habilitação de atores locais para
compreender o que é Inclusão Produtiva,
como identificar oportunidades e apresentar o papel da Assistência Social como
promotora local de Inclusão Produtiva
• Inclusão Produtiva: construção
de planos de ação
Carga horária: 15h
Instrução de equipes técnicas, representantes públicos e privados locais em
ações objetivas para resultados efetivos
(inclui elaboração de planos de ação de
inclusão produtiva).
• Inclusão Produtiva: execução
dos planos de ação
Carga horária: 80h
Consultoria para execução dos
planos de ação de inclusão produtiva em
parceria com atores locais.

Plano regional de coleta seletiva em
consórcios
Carga horária: 100h
Plano regional para execução da gestão
de resíduos sólidos pelos consórcios
públicos intermunicipais e seus municípios, orientados a implementar economia
circular nas regiões.
Consultoria para grupos de agricultores
familiares
Carga horária: 100h
Consultoria para fortalecimento das cooperativas, associações e grupos informais
de agricultores familiares.
Consultoria para grupos de catadores de
materiais recicláveis
Carga horária: 100h
Consultoria para fortalecimento das
cooperativas, associações e grupos
informais de reciclagem.
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COMPRAS PÚBLICAS
Plataforma compras públicas SP®
Sistema digital (portal e aplicativo) para
visualização e participação de editais
de compras públicas baseados em
proximidade geográfica.

5. Assembleia de Prefeitos:
monitoramento conjunto do Plano
Regional de Compras Públicas

Programa de compras públicas
Plano local de compras públicas (nível
básico)
Carga horária: 15h
1. Capacitação básica de gestores de
compras públicas e de fornecedores
2. Apoio às prefeituras para registro de
fornecedores do município
3. Mutirão de cadastramento de
fornecedores locais

7. Formação do Comitê Permanente

Plano regional de compras públicas
(nível intermediário)
Carga horária: 17h

11. Fomento da Agricultura Familiar

1. Seminário estadual de compras
públicas consorciadas
2. Diagnóstico regional de compras
públicas
3. Sensibilização e consolidação da
governança regional de compras públicas
4. Lançamento do Plano Regional de
Compras Públicas

6. Capacitação intermediária de gestores
em Compras Públicas
de Compras Públicas Regionais
8. Planejamento anual de compras
públicas
9. Consultoria na elaboração de editais
para municípios e consórcios
10. Capacitação de fornecedores em
compras públicas
12. Workshop Regional de Compras
Públicas
13. Monitoramento e acompanhamento
de editais de compras dos consórcios
14. Compre Regional –
Compartilhamento de Resultados
15. Plano de Continuidade do Programa
Regional de Compras Públicas
EXTRA: Oficina de trocas de
experiências entre consórcios
intermunicipais
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
Mobilização e articulação regional dos
programas de Educação Empreendedora
do Sebrae:
Programa jovens empreendedores:
primeiros passos (ensino fundamental)
Programa crescendo e empreendendo
(ensino médio)
Programa vai lá e faz
(Digital) (ensino médio)
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