
 

 

Processo de Credenciamento de Pessoas Jurídicas para o Edital Nº 01/2016 –  

Processo Políticas Públicas 05/2016 

 
O SEBRAE/RS busca neste processo o credenciamento de Pessoas Jurídicas com expertise comprovada nas áreas de 
Políticas Públicas, Legislação Aplicada as Micro e Pequenas Empresas e Desenvolvimento Setorial e Territorial, com 
foco em Gestão Pública, capazes de contribuir com os projetos da área de Políticas Públicas. 
 
Confira abaixo um breve resumo sobre estes projetos. 
 

� Redesimples 

Pesquisas apontam que o processo de registro e licenciamento de empresas no Brasil leva em torno de 83 
dias. No Rio Grande do Sul este prazo é ainda maior por conta da legislação local. 
Com este projeto, buscamos simplificar e desburocratizar estes processos envolvendo todos os órgãos 
responsáveis por tais procedimentos, no âmbito da União, Estados e Municípios.  

 

� Compras Públicas 

O projeto visa ampliar o mercado de compras governamentais para os pequenos negócios, nas esferas 
estadual e municipal, de forma sustentável e favorável ao desenvolvimento da economia local. E implementar 
o capítulo de Acesso aos Mercados da Lei Geral de forma a sistematizar o acesso das MPE’s a este mercado. 

 

� Programa Líder 

O LIDER é uma tecnologia de mobilização, articulação, planejamento e gestão do desenvolvimento regional. 
Abordagens convergentes otimizam recursos e produzem resultados transformadores. 
O que reúne pessoas e instituições é o interesse comum em torno de objetivos compartilhados. 

 
� Assessoria Legal  

A assessoria legal faz parte do projeto Assessoria Legal e Legislativa da Gerência de Políticas Públicas e tem 
como missão subsidiar com fundamentos legais e jurídicos os projetos da gerência, diretoria e presidência em 
assuntos referentes às micro e pequenas empresas.  
É responsável em subsidiar e dar apoio a Assessoria Legislativa, por meio de fundamentação constitucional e 
sugestão de alteração nos projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do RS que tenham 
impacto para às MPE’s que forem identificados, quando demandado.  

 
� Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 

Realizado de 2 em 2 anos, o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor é destinado a prefeituras que tenham 
implantado projetos com resultados comprovados, de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento dos 
pequenos negócios e à modernização da gestão pública, contribuindo de forma efetiva para o 
desenvolvimento econômico e social do seu município. 

 


