
CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA  
ESTADO  DE SAO PAULO 

REQUERIMENTO N.°: 2153  

DESPA CHO 
.24k Exma. Sra. Pr feit 	unicipal  

APROVADO 
(PRESIDENTE)  

Em 	OUT. 7019  

ASSUNTO: SOLICITA Ã EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA QUE INFORME 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
ALTERAÇÃO 	NA 	ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 	ECONÔMICO, 
TRABALHO, TURISMO E RENDA 
(SEDETTER) PARA APERFEIÇOAR A 
CAPACIDADE OPERACIONAL DOS 
SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS 
SERVIÇOS PRESTADOS NO "ESPAÇO 
EMPREENDEDOR". 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba,  art.  61, incisos II e XXIV, determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba,  art.  34, inciso IV, dispõe que compete à  Camara  Municipal, privativamente, 
exercer, com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município, no 
seu  art.  4°. inciso X, determina que compete ao município fomentar a produção 

agropecuária e demais atividades econômicas. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu  art.  81, inciso I, dispõe que a administração tributária é atividade 
vinculada, essencial ao Município e deverá estar dotada de recursos humanos e materiais 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
• ESTADO  DE SAO PAULO  

necessários ao fiel exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere ao 
cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas. 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Turismo e Renda (SEDETTER) iniciou, no ano de 2017, uma 
parceria com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para auxiliar os microempreendedores 
individuais no procedimento de formalização das suas atividades perante o fisco 
municipal. 

CONSIDERANDO que o sucesso da referida parceria 
resultou no aumento exponencial da demanda pelos serviços prestados no "Espaço 
Empreendedor", tanto que o número de empresas do tipo MEI registradas atualmente é 
maior do que todos os demais tipos juntos. 

CONSIDERANDO que os serviços prestados no "Espaço 
Empreendedor" são executados, principalmente, por funcionários da SEFAZ que 
exercem suas atividades na SEDETTER em caráter excepcional, sem uma estrutura 
funcional especifica que ofereça a capacidade operacional necessária ao atendimento da 
demanda. 

CONSIDERANDO que a regularização dos 
microempreendedores individuais é imprescindível para a profissionalização da sua 
atividade empresarial, tendo como resultado imediato o acesso ao crédito, o fomento da 
atividade econômica e o consequente aumento da arrecadação de tributos pelo município. 

CONSIDERANDO que a relevância dos serviços 
prestados no "espaço empreendedor" foi oficialmente reconhecida no mês de maio de 
2019, por meio da concessão do selo "Prefeito Empreendedor", do SEBRAE, para o 
Prefeito Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO A. Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada  
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar, 
fundamentadamente, o que segue: 

1 — Existe a possibilidade de alteração na estrutura 
administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda 
(SEDETTER), com alteração de divisões e a criação de seções, com a finalidade 
especifica de dotar o "espaço empreendedor" de maior capacidade operacional? 

a) — Caso a resposta seja positiva, quando será encaminhado 
o competente projeto de Lei para a  Camara  Municipal e quais serão as alterações 
propostas? Favor fornecer resposta detalhada. 

b) Caso a resposta seja negativa, o que impede a 
municipalidade de proceder a referida alteração na estrutura administrativa da 
SEDETTER, tendo em vista todos os benefícios decorrentes da implementação de uma 
estrutura especifica que resulte em maior capacidade operacional do "espaço 
empreendedor"? Favor fornecer resposta detalhada. 
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REQUE4-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indica0o d todos os detalhes possíveis, bem como que a 
resposta seja encaminhada no prazo le:gal ( rt. 34, § 1° da LOM e  Art.  104, § 2° e §3° do 
RI). 

Sala das Sessõe , 03 de outubro de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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GP-RIM-2098/19 

Sorocaba, 22 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento nº 2153/ 19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a possibilidade de alteração na 
estrutura administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho, Turismo e 
Renda (SEDETTER) para aperfeiçoar a capacidade operacional dos servidores responsáveis 
pelos serviços prestados no "Espaço Empreendedor", informamos a Vossa Excelência com os 
esclarecimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho, Turismo e Renda -
SEDETTER: 

1. Encontra-se em tramitação o PA 12808/2019, referente à adequação da 
estrutura organizacional. De fato, tal situação já foi objeto de análise, porém não avançou pela 
negativa apresentada pela Secretaria da Fazenda. Segue anexa, cópia da respectiva proposta. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

.~LG--
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho, Turismo e Renda 

Divisão de Desenvolvimento Empresarial: {Já existente) 

Seção de Incentivo Fiscais: (Já existente) 

1 

Seção de Observatório e Informações Econômicas: (NOVA) 

Atribuições - compete a Seção de Observatório e Informações Econômicas, além das 
atribuições genéricas das demais Seções: 
Atender as necessidades de informação qualificada em ambiente econômico para gerar 
valor no processo decisório e diretivo da Secretaria . 
Controlar e gerar os indicadores de oportunidades para a cidade de Sorocaba, como suporte 
para as decisões de investimentos. 
Trabalhar dados competitivos na produção de informações, as quais facil item a criação de 
cenários que antecipem acontecimentos e tendências. 
Monitorar e conduzir a produção de informações que auxiliem e colaborem com o processo 
de gestão do conhecimento de todas as cadeias produtivas e de desenvolvimento 
empresarial existente em Sorocaba e região. 
Apoiar os processos decisórios, principalmente o estratégico por meio da produção de 
informação útil, oportuna, precisa, relevante, clara e competitiva, paro micro e macro 
ambiente corporativo; 
Contribuir com os processos de formulação de planos de criatividade e de inovação e 
geração de novas inteligências para cidade de Sorocaba; 
Salvaguardar o conhecimento sensível da organização, dentro do sigilo competit ivo. 
Contribuir para geração de Inteligência competitiva e gerar vantagens competitivas por meio 
da produção de informação, de forma a evitar que a organização seja surpreendida. 
Trabalhar com conceitos de Smart City - gestão da informação em todas as oportunidades 
de transversalidade; 
Orientar a Organização para atender o princípio da oportunidade no âmbito de 
Desenvolvimento Empresarial e Econômico. 
Exercer outras atividades correlatas. 

Divisão de Planejamento de Cursos: {NOVA) 
Atribuições - Compete a Divisão de Planejamento de Cursos, além das atribuições genéricas 
das demais Divisões: -
Prover, monitorar e manter cursos de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. 
Contribuir para que os desempregados busquem se qualificar e/ou requalificar visando uma 
oportunidade de emprego. 
Efetuar pesquisas com intuito de · atualizar as necessidades profícuas tanto dos 
trabalhadores quanto das carências das empresas. 
Manter em ordem a unidade de realização dos cursos (UNITEN), suas instalações, com 
aparatos modernos, seguros e eficazes de promoção das aulas. 
Exercer outras atividades correlatas. 

Av. General Osório, 1.340, Vila Barão - CEP 18060-502 - Sorocaba - SP 
Fone: (15) 3316.1630 . 1 
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Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Turismo e Renda 

Seção de Qualificação e Requalificação Profissional: (EXISTENTE) 

Seção de Gestão e Programação de Cursos: (NOVA} 

Atribuições - Compete a Seção de Gestão e Programação de Cursos, além das atribuições 
genéricas das demais Seções: 
Zelar pela execução dos cursos, procurando harmonizar o interesse do aluno com a 
necessidade do mercado de trabalho. 
Formular e coordenar a grade dos cursos da UNITEN. 
Buscar parcerias para cursos gratuitos de interesse da população. 
Disciplinar as aulas através de regulamento e administrar a grade de matérias relevantes 
extra currículo técnico temático. 
Ampliar o espectro de oportunidades na qualificação e requalificação do trabalhador, de 
forma a gerar vantagem competitiva para Sorocaba. 
Estimular a geração de forças competitivas com vista a geração de valor para cada 
participante dos cursos ofertados na UNITEN. 
Coordenar e planejar a grade de cursos anual. 
Exercer outras atividades correlatas. 

Divisão de Fomento ao Turismo: 

Seção de Programação e Atividades do Turismo:(EXISTENTE) 
Atribuições - Compete a Seção de Programação e Atividades do Turismo, além das 
atribuições genéricas das demais Seções: 
Real izar o planejamento visando a promoção dos caminhos tu rísticos; fomentar a 
formatação de roteiros; 
Incentivar a interação com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais 
e organizações da sociedade civil de interesse público, nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento do turismo; promover a qualificação dos profissionais e dos produtos 
relacionados ao setor de turismo; 
Apoiar ações integradas para o desenvolvimento turístico e da produção local e organização 
de seus grupos produtivos. 
Exercer outras atividades correlatas. 

Seção de Qualificação de Negócios do Turismo: (NOVA) 
Atribuições - Compete a Seção de Qualificação de Negócios do Turismo além das 
atribuições genéricas das demais Seções: 

Elaborar e planejar ações visando a promoção de novos negócios turísticos; 
Estimular a criação de cadeia de negócios nos ambientes já formatados como turísticos; 
Fomentar a geração de novos espaços, rotas, e serviços de turismo; 
Ampliar a base de formação para a rede hoteleira e segmentos; 
Estabelecer processos criativos de geração de novos investidores nos ambientes turísticos; 

Av. General Osório, 1.840, Vila Barão - CEP 18060-502 - Sorocaba - SP 
Fone: (15) 3316.1630 



Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho, Turismo e Renda 

Apoiar e empreender ações integradas para qualificação da produção e formação de pessoal 
capacitado para formação e organização de seus grupos produtivos. 
Gerar novos produtos para o mercado do turismo regional; 

Divisão de Empreendedorismo: (EXISTENTE) 

Seção de Registros do Empreendedor Individual e orientações para MPE's (micro e 
pequenas empresas): (NOVA} 

Atribuições - compete à Seção de Formalização e Registro de Microempreendedor Individual 
- MEi, além das atribuições genéricas das demais Seções: 
Realizar a formalização, alteração e baixa do Microempreendedor Individual - MEi junto à 
Secretaria da Receita Federal por acesso aos sistemas disponibilizados ao público pelo 
Governo Federal; 
Praticar os atos de registro fiscal junto à Prefeitura de Sorocaba por acesso aos sistemas 
por eia disponibilizados, mas propriamente o sistema empres@fácil ou outro que vier a 
substituí-lo, em relação à constituição, alteração e baixa do Microempreendedor Individual -
MEi ; 
Garantir a integração de informações entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico , 
Trabalho, Turismo e Renda - SEDETTER com a Secretaria da Fazenda - SEFAZ e com 
a Secretaria de Planejamento - SEPLAN e implementar medidas que tenham o objetivo de 
desburocratizar os atos de formalização e registro do Microempreendedor Individual - MEi; 
Prestar informações e orientações aos MPE's, facilitando seu acesso aos órgãos que 
prestam serviços municipais necessários ao empreendimento; 
Desenvolver e apresentar relatórios de ações e resultados da seção para a Divisão. 

Seção de Fomento ao Microcrédito. (EXISTENTE) 

Atribuições - Compete à Seção de Fomento ao Microcrédito, além das atribuições genéricas 
das demais Seções: 
Auxilio na execução junto a Divisão das tarefas conforme descrição Espaço Empreendedor 
e Banco do Povo Paulista; 
Realizar Gestão do Convénio do Banco do Povo Paulista (BPP) entre Secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho do Governo de São Paulo (SERT/SP) e Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda (SEDETTER) de Sorocaba; 
Gestão dos contratos que envolvam prestação de serviços e compra a essa seção; 
Desenvolver e apresentar relatórios de ações e resultados da seção para a Divisão; 
Responder pelo atendimento dos empreendedores no município e pela equipe que percorre 
a comunidade; 
Buscar soluções aos empreendedores, a fim de lhes oferecer as linhas de crédito; 
Realizar as constatações necessárias para a deliberação das solicitações demandadas. 
Cu idar do cadastro do tomador, gerindo sua carteira e monitorando a fase pós-crédito. 
Acompanhar o fomento de recursos e aplicação as micros e pequenas empresas como 
alternativa de crédito para geração de emprego e renda ; 

Av. General Osório, 1.340, Vi la Barão - CEP 18060-502 - Sorocaba - SP 
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Secretaria de Desenvolvimento 

Econôn1ico e Trabalho, Turismo e Renda 

Identificar a disponibilização de linhas de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos 
empreendimentos. · 
Contribuir para a geração de renda e, no médio e longo prazo; 
Estimular a formalização de novos empreendedores, aumentando, dessa forma a 
arrecadação. 

Incrementar melhorias substanciais, gerando maior acesso e facilidade para que o crédito 
seja direcionado para a geração de novos empreendimentos/pessoas ou apoio aos já 
existentes. 

i 
' 

Nomenclatura Status 
Divisão Empresarial 

Existente 
Seção de I nventivos 

fiscais Existente 

Seção de 
observatório e 
informações 
econômicas. 

Divisão de Planejamento 
de Cursos 
Seção de qualificação e 
requalificação profissional Existente 
Seção de gestão e 
programação de cursos 

Divisão de Fomento ao 
Turismo Existente 
Seção de atividades do Existente 
Turismo 
Seção de qualificação e 
Neçiócios do turismo 

Divisão de 
Empreendedorismo Existente 
Seção de Registro do 
Empreendedor Individual 
Seção de fomento ao 
Microcrédito Existente 
Divisão a ser criada 
Seções a serem criadas 

Av. Genera l Osório, 1.840, Vila Barão - CEP 18060-502 - Sorocaba - SP 
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Status 

Criar 

Criar 

Criar 

Criar 

Criar 
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04 
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Secretaria de Recursos Humanos 

PA 12.808-2/2019 - REESTRUTURAÇÃO DA SEDETER 

Impacto Financeiro Dados MENSAIS Dados ANUAIS 

Salário (-) Salário Base do Custo Custo Encargos Total Custo 
Encargos {27%) Função Qt. Total Anual 

Base Cargo Origem Real Mensal {27%) Mensal Anual 

Chefe de Divisão * 7.747,64 -1.437,99 6.309,65 1 6.309,65 1.703,61 8.013,26 84.128,48 22.714,69 106.843,17 

Chefe de Seção * 5.783,39 -1.437,99 4.345,40 4 17.381,58 4.693,03 22.074,61 231.753,87 62.573,55 294.327,42 

TOTAIS 13.531,03 -2.875,98 10.655,05 5 23.691,24 6.396,63 30.087,87 315.882,36 85.288,24 401.170,59 

* Por se tratarem de cargos com provimento exclusivo o impacto financeiro considera o abatimento do cargo de origem, que já compõe a folha de 

pagamentos atualmente. Poro esse abatimento foi considerado o valor do Piso Salarial do Funcionalismo Municipal de Sorocaba, que corresponde aos 

Vencimentos do Auxiliar de Administração {Classe A007 ). 
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