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CIDADE DA OPORTUNIDADE 

Categoria: Políticas Públicas p/ Desenvolv. Pequenos Negócios 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

 
 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☒ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☒ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☒ Atividades imobiliárias 

☒ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☒ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☒ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☒ Educação 

☒ Eletricidade e gás 

☒ Empreendimentos de economia solidária 

☒ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☒ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☒ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 
 

1.437 



 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro - 

R$ 

Valor Econômico - 

R$ 

Total - R$ (%) 

Prefeitura - Fundo Municipal do Trabalho, 

Indústria e Comércio 

569.252,64  569.252,64 46,15 

Prefeitura - Incentivos Fiscais  561.275,98 561.275,98 45,50 

Parceiros - Sebrae / Sindilojas 61.000,00  61.000,00 4,95 

Parceiro - Escritório da JUCISRS/Torres 42.000,00  42.000,00 3,40 

Total 672.252,64 561.275,98 1.233.528,62 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da Despesa Recurso 

Financeiro Prefeitura - 

R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura - R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros - R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros - R$ 

Total - R$ (%) 

Divulgação do 

Programa 

20.000,00    20.000,00 1,62 

Aluguel Casa da 

Terra 

78.400,00    78.400,00 6,36 

Jovens 

Empreendedores 

Primeiros Passos 

  43.000,00  43.000,00 3,49 

Consultoria 

Implantação 

Redesimples 

  18.000,00  18.000,00 1,46 

Concessão de 

Incentivos 

 561.275,98   561.275,98 45,50 

Cursos de 

qualificação 

11.000,00    11.000,00 0,89 

Realização da 

EXPOTORRES 

50.000,00    50.000,00 4,05 

Manutenção de 

ações 

409.852,64    409.852,64 33,23 

Manutenção do 

Escritório da 

JUCISRS/Torres 

42.000,00    42.000,00 3,40 

Total 611.252,64 561.275,98 61.000,00 0,00 1.233.528,62 100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O programa Cidade da Oportunidade tem como objetivo a conjugação de ações capazes de 

alavancar o desenvolvimento econômico de Torres/RS, gerando renda e novos empregos, sendo 

composto por quatro eixos estruturantes: 1 | Cultura empreendedora; 2 | Ambiente favorável aos 

negócios; 3 | Áreas de geração de empregos; e 4 | Promoção da economia local. Cada eixo abrange 

ações, que por sua vez possuem metas, podendo ser sintetizadas em: 1 | Facilitar a abertura e 

regularização de empresas; 2 | Atrair novos negócios à cidade; 3 | Gerar novos empregos; 4 | 

Qualificar a mão de obra local para valorizar os empregos; 5 | Fortalecer a cultura empreendedora 

na cidade; 6 | Incentivar e ampliar os arranjos produtivos locais; 7 | Incentivar a produção 

tecnológica e industrial. 

Cada ação proposta, integrante de um eixo, possuí metas claras e atingíveis para os anos de 2017 

(quando foi criado) e 2018, as quais serão detalhadas no decorrer deste projeto e mais 

especificamente no item 13. 

 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 



Diante do cenário de crise internacional desencadeado em 2008 e que chegou ao Brasil com 

mais intensidade em 2014, cabe aos municípios se proteger dos efeitos nefastos gerados e 

se faz imperativo que a página seja virada. Apenas em 2017, em nossa cidade, mais de uma 

dezena de empresas fecharam as portas, considerando apenas a principal avenida comercial 

de Torres, gerando quase uma centena de desempregados. Empreendimentos de setores 

outrora pujantes, estão procurando outros municípios para se instalar ou, simplesmente, 

encerrando definitivamente suas atividades. Mesmo assim, o setor turístico demonstra certa 

estabilidade, impulsionado sobremaneira pela presença de um número expressivo de 

turistas estrangeiros nos últimos dois anos, graças ao novo rearranjo de câmbio e impostos 

em seus países. Contudo, para alavancar o setor turístico em nosso município (que ainda 

depende sobremaneira do veraneio composto de dois meses), o investimento público deve 

aumentar, principalmente em infraestrutura e promoção. Se com o desenho atual de 

arranjos produtivos locais o poder público não consegue aumentar significativamente a 

arrecadação, um novo plano de desenvolvimento baseado na diversificação de 

empreendimentos na economia da cidade, principalmente os que agregam valor aos seus 

produtos e portanto geram mais impostos, deve ser construído. Nesse cenário, constam a 

nosso favor a localização privilegiada às margens da BR 101 e da Estrada do Mar, a presença 

de um aeroporto que pode receber aviões de grande porte, inclusive de carga, o retorno do 

FUNDOPEM que as empresas que vierem a se instalar no município poderão ter acesso junto 

ao governo do Estado, uma lei municipal de incentivos fiscais e econômicos moderna e a 

vocação empreendedora dos torrenses que construíram ao longo de muitos anos 

empreendimentos de sucesso e consagrados na região. 

 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 



 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto(cenário anterior) * 

 
Apesar de possuir bons e bem sucedidos empreendedores em um número 

significativo de empresas locais, Torres estava carente de novos 

empreendedores, sobretudo após o fechamento de cursos superiores e técnicos 

que despertavam esse espírito. Além disso, Torres carecia de formação básica de 

mão de obra local, principalmente em cursos ligados ao comércio, à hotelaria, 

indústria e gastronomia, tendo em vista que os últimos oferecidos em larga 

escala pelo poder público municipal datam da década passada. Mesmo com um 

modal logístico privilegiado, por estar às margens da BR 101 e Estrada do Mar e 

contar com um aeroporto, em seus 140 anos de existência Torres nunca efetivou 

um Porto Seco e um Polo Industrial, tampouco possuía em seu Plano Diretor 

áreas aprovadas para a consecução destes projetos. O único espaço voltado à 

novos empreendedores que havia sido realizado até então - a Incubadora 

Empresarial criada na década de 90 - estava abandonada há no mínimo 6 anos, 

tendo se tornado um local com apenas quatro empresas produtivas (apesar de 

não serem mais incubadas, pois já se desenvolverem a ponto de poder estar em 

novos espaços) e o restante em depósitos e ambientes para praticar hobby. De 

maneira geral, o município não voltava seu olhar para o desenvolvimento 

econômico em múltiplos arranjos produtivos locais, muito em função de bons 

períodos econômicos mensais (veraneio) que obscureciam ou mascaravam a 

necessidade de políticas públicas arrojadas e integradas nesta área. Mesmo 

quando haviam iniciativas, nenhuma era levada adiante como ação do município, 

restringindo-se à ações de gestões transitórias. A lei municipal de incentivos 

criada em 2015 não havia saído do papel e a lei geral municipal, que data de 

2014, não era respeitada na totalidade. Para piorar, ao abrir ou regularizar uma 

empresa, o empreendedor levava em média 60 dias úteis para ter seu processo 

concluído após passar por muitos balcões e apresentar vários documentos. Além 

de não se preparar para o futuro com novos empreendedores, Torres tratava mal 

os que ainda pretendiam investir na cidade. 



 

8) Solução proposta * 

 
Eixo Cultura empreendedora A criação de uma cultura empreendedora é uma estratégia de 

médio e longo prazo. Perpassa gerações e de fato constrói uma cidade inovadora nos negócios. 

O eixo contempla duas ações: Jovens Empreendedores Primeiros Passos Em parceria com o 

SEBRAE-RS, essa ação atingirá crianças e adolescentes da rede municipal de educação, do 1º ao 

9º do ensino fundamental. Consiste em treinar os professores para que sejam disseminadores 

do empreendedorismo através do uso de teoria (apostilas) e prática preestabelecidos. Qualifica 

Torres Organizada e mobilizada pela Sala do Empreendedor com a colaboração do Sindilojas do 

município, essa ação consiste em realizar parcerias com diferentes atores para qualificar a mão 

de obra local com cursos nas mais diversas áreas. Eixo Ambiente favorável aos negócios Criar 

um ambiente no qual o empreendedor sinta-se acolhido pela cidade para a abertura de uma 

nova empresa ou a regularização de uma existente possibilitará a geração de renda e a criação 

de novos empregos. O eixo contempla duas ações: Redesimples Em parceria com o SEBRAE e a 

Junta Comercial do Rio Grande do Sul, a implantação da Redesimples possibilitará a abertura de 

uma empresa em poucos dias. O protocolo único na Sala do Empreendedor vai fazer com que a 

informação, e não mais o empreendedor, circule pelos órgãos públicos. Lei de Incentivos A 

aplicação da lei municipal 4.832/15 possibilitará que o município conceda incentivos fiscais e 

econômicos para novos empreendimentos e para os que queiram ampliar seu negócio. Eixo 

Áreas de geração de empregos A criação e reordenamento de áreas que possibilitem a 

instalação de novos negócios levarão à geração de novos empregos na cidade. O eixo 

contempla três ações: Nova Incubadora A já existente Incubadora Empresarial, instalada em 

parceria com o Estado, precisará ser remodelada. Fiscalização recente revelou que apenas 

quatro empreendimentos existentes na área funcionam regularmente. Além disso, como o 

nome já diz, o prazo para uma empresa permanecer no local, deve ser estritamente o 

necessário para o negócio se desenvolver. A Nova Incubadora deverá também ter foco no 

desenvolvimento tecnológico, estabelecendo parceria com Universidades e Fundações, com 

cotas mínimas de participação de empreendimentos femininos, juvenis e tecnológicos. Polo 

Industrial e Porto Seco Para diversificar a economia local, trazer mais receitas ao município e 

gerar mais renda e empregos, a destinação de uma área para instalação de um Polo Industrial e 

um Porto Seco se faz necessária. A localização às margens de rodovias, próximo da região 

metropolitana do RS, serra do RS, sul de SC e a presença de um aeroporto faz com que 

tenhamos um modal logístico privilegiado. Casa da Terra Agregar valor aos produtos artesanais 

produzidos em Torres é necessário e a instalação dos membros dos arranjos produtivos locais 

do 



Como parte fundamental do programa Cidade da Oportunidade e da política municipal 

de desenvolvimento econômico. Vide o elencado neste projeto e a aplicabilidade efetiva 

das leis municipais 4.721/2014, 4.832/2015 e suas regulamentações. 

 
 

9) A prefeitura implementou efetivamente políticas públicas com foco na promoção do 

desenvolvimento dos pequenos negócios? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.1) Como o tratamento diferenciado para os pequenos negócios é tratado no Plano de Governo 

Municipal? 
 

Artesanato e da Agroindústria Familiar em um espaço apropriado servirá como alavanca dos 

seus negócios. Eixo Promoção da economia local Promover o que é feito em Torres como 

forma de agregar valor aos produtos, evoluir para diferentes certificações de qualidade e 

realizar eventos de venda do que é 

produzido localmente. O eixo contempla duas ações: Selo “Feito em Torres” Tudo o que for 

produzido, criado, fabricado em Torres poderá agregar valor ao seu produto com o selo de 

origem “Feito em Torres”. Por exemplo: “Móvel de Torres”, “Maracujá de Torres”. O 

Conselho do Trabalho, Indústria e Comércio criará as regras de acesso ao selo e a 

padronização da imagem deste. ExpoTorres Realizar anualmente a ExpoTorres. A ExpoTorres 

será integrada pela Feira da Produção Torrense, Feira Regional do Crédito (organizada pelo 

SEBRAE) e Rodada de Negócios, possibilitando que os torrenses conheçam o que é produzido 

em sua cidade e que realizem negócios entre si e com empreendedores visitantes da região. 

*Materiais gráficos e um site: http://cidadedaoportunidade.torres.rs.gov.br/, foram criados 

para dar visibilidade ao programa. 

http://cidadedaoportunidade.torres.rs.gov.br/


Sim. Em primeiro lugar a Sala do Empreendedor, porta de entrada para MEI's e outros 

empreendedores junto ao poder público municipal. Sua atuação tem se 

9.2) Descreva programas, benefícios e estímulos concedidos pela prefeitura para a formalização, 

desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. 

 
Além de cumprir atualmente todos os benefícios estabelecidos pela lei municipal 

4.721/2014 (INSTITUI A LEI GERAL MUNICIPAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EM 

CONFORMIDADE COM OS ARTS. 146, III, D, 170, IX E 179 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 

COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.), o município criou o 

programa Cidade da Oportunidade e com isso: - Tornou de fato a Sala do Empreendedor o 

espaço principal de acesso do empreendedor no poder público municipal, aumentando os 

recursos humanos e materiais, capacitando permanentemente seus integrantes e 

colocando-a como protagonista da Redesimples e do Qualifica Torres; - Implantou 

efetivamente a Redesimples através do decreto municipal 162/2017 (Institui o Comitê 

Gestor Municipal da RedeSimples e altera dispositivos do Decreto nº 099, de 19 de maio 

de 2016.); - Implantou o Conselho Gestor de Desenvolvimento Econômico, através do 

decreto municipal 26/2017, órgão fundamental para a concessão de incentivos fiscais e 

econômicos previstos na lei municipal 4.832/15; - Criou a Casa da Terra, através do 

decreto municipal 01/2018, espaço próprio para o desenvolvimento dos artesãos e 

agricultores familiares; - Aprovou no Conselho do Plano Diretor e em audiência pública, a 

alteração do regime urbanístico dos bairros São Brás e Campo Bonito, às margens da BR 

101, o que possibilitará a regularização de centenas de comércios já instalados na área e a 

instalação de novos comércios e indústrias. Até então, não havia previsão de área no 

Plano Diretor municipal para a instalação de indústrias de porte II (pouco poluentes, mas 

de grande porte), tampouco de depósitos e distribuidoras (Porto Seco); - Licenciou em 

2017 1.589 processos ambientais, que vão desde um simples restaurante até uma 

indústria, ante 466 processos que haviam sido licenciados em 2016. Em 2018, o tempo 

médio de licenciamento ambiental é de 30 dias, sendo que em 2016 o tempo médio era 

de 90 dias; - Cerca de 80% da merenda escolar é adquirida de agricultores familiares e 

microempreendedores da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.3) Os órgãos públicos adotam o tratamento diferenciado para os pequenos negócios, conforme 

estabelecido no Plano de Governo? Quais órgãos devem ser destacados na implementação das 

políticas para o desenvolvimento dos pequenos negócios? Por que? 
 



Conforme dados da Sala do Empreendedor e da Secretaria da Fazenda, o número de 

solicitações de baixas em inscrições municipais diminuiu 20% na comparação dos períodos de 

janeiro a junho de 2018 e 2017. 

destacado em Torres e região, resultando em uma média de 418 atendimentos mensais. Além 

da Sala, destaca-se a Secretaria do Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio, responsável 

pelo gerenciamento de todas as políticas de desenvolvimento econômico, entre elas a Lei de 

Incentivos, a Casa da Terra, a articulação com SEBRAE, a articulação com todas as entidades 

empresariais, a Nova Incubadora, a organização da ExpoTorres, a implantação do selo de 

origem "Feito em Torres e a articulação de esforços para criação do Polo Industrial e Porto 

Seco. A Secretaria da Fazenda, órgão que possui em sua estrutura a Fiscalização municipal, 

responsável pela emissão de alvarás e implantação da fiscalização orientadora, e o setor de 

Licitações, responsável pela implantação do regime diferenciado de compras previsto nas leis 

gerais municipal e federal. A Secretaria da Saúde, que possui em sua estrutura a Vigilância 

Sanitária, responsável pela fiscalização de empreendimentos gastronômicos, de saúde e de 

hospedagem e que também vem implantando as previsões das leis gerais municipal e federal 

e da Redesimples. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que além de agilizar os 

licenciamentos ambientais e urbanísticos, possuí em sua estrutura profissionais capacitados 

para a análise de localização da consulta de viabilidade expedida pelo escritório da JUCISRS de 

Torres. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca, responsável pela articulação dos 

agricultores familiares com todas as políticas econômicas desenvolvidas pelo município. 
 
 

 

9.4) Quais foram os impactos e efeitos das políticas públicas municipais no ambiente, na 

competitividade e na sobrevivência dos pequenos negócios? 
 

 

10) A prefeitura disponibiliza estrutura específica para o atendimento aos pequenos negócios? 



A Sala do Empreendedor, criada em 2016, mas que até então realizava apenas a abertura de 

MEI's e a promoção de cursos de qualificação. A partir de 2017, em parceria com o escritório 

da JUCISRS em Torres e o SEBRAE, a Sala do Empreendedor passou a ser o elo central da 

Redesimples no município. A Sala conta atualmente com 4 profissionais, sendo uma diretora 

(que também a Agente de Desenvolvimento no município), um agente de recepção e 

atendimento concursado e duas estagiárias. Junto à Sala, funciona o escritório da JUCISRS, que 

possui um relator concursado (cedido pelo município através de convênio) e uma estagiária. 

Um plano de expansão dos espaços físicos e dos recursos humanos já foi feito e está previsto 

no orçamento do Fundo Municipal do Trabalho, Indústria e Comércio. A Sala funciona no 

térreo da prefeitura, local de fácil acesso e atende em média mensalmente 418 

empreendedores (entre MEI's, processos de abertura e regularização de empresas, procura e 

inscrição para cursos de qualificação e solução de conflitos relacionados a licenciamentos). 

Na Sala do Empreendedor é possível abrir e dar a baixa em empresas, abrir um MEI, gerar 

guias atrasadas de MEI, solucionar conflitos relacionados ao licenciamento ambiental e 

urbanístico, inscrever-se em cursos de qualificação e consultorias oferecidas em conjunto 

com Sindilojas e SEBRAE, inscrever-se nos inúmeros editais públicos de uso de espaços para 

comercialização (ambulantes, quiosques da beira mar, entre outros), dar entrada no 

processo de incentivos fiscais e econômicos, conhecer as áreas permitidas no Plano Diretor 

para a instalação de empresas, solucionar liberações junto aos Bombeiros (inclusive com a 

orientação sobre a emissão de alvará de baixo risco junto aos Bombeiros), solucionar licenças 

sanitárias com a interlocução da Sala e Vigilância Sanitária. O tempo médio para a abertura 

de uma empresa caiu, após o lançamento do programa e da ação Redesimples, de 60 para 14 

dias. A meta é chegar até o final de 2018 com um tempo médio de 7 dias. Todos os outros 

conflitos elencados, bem como os serviços relacionados ao MEI e à inscrição em cursos e 

editais são resolvidos no mesmo dia. 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
10.1) Quais são as estruturas / recursos que a prefeitura disponibiliza exclusivamente para o 

atendimento aos pequenos negócios? 
 

 

10.2) Como é o atendimento aos pequenos negócios nas estruturas/espaços específicos? Quais 

demandas podem ser solucionadas? Qual o tempo médio de solução? 
 



A Sala do Empreendedor está em funcionamento desde 2016, contudo, como mencionado 

no item 10.1 deste projeto, a Sala passou a ser o ponto central dos empreendedores no 

município em 2017, com o lançamento do programa Cidade da Oportunidade e a 

implantação efetiva da Redesimples. São atendidos mensalmente na Sala 418 

empreendedores em média, conforme comprovam os relatórios gerados pelo sistema de 

senha da prefeitura. 

 

10.3) Como é o nível de utilização das estruturas de atendimento exclusivas pelos pequenos 

negócios? Há quanto tempo estas estruturas estão disponíveis? 
 

 

11) Quais são os capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar Federal 

123/2006) que são tratados nas políticas públicas para desenvolvimento e competitividade dos 

pequenos negócios no município? 

 

☒ Capítulo III - Inscrição e baixa 

☒ Capítulo IV - Tributos e contribuições 

☒ Capítulo V - Acesso aos mercados 

☒ Capítulo VII - Fiscalização orientadora 

☒ Capítulo VIII - Associativismo 

☒ Capítulo IX - Estímulo ao crédito e capitalização 

☒ Capítulo X - Estímulo a inovação 

☒ Capítulo XI - Regras civis e empresariais 

☒ Capítulo XII - Acesso a justiça 

☒ Capítulo XIII - Apoio e Representação 

A prefeitura adota legislação mais benéfica para os pequenos negócios do que a Lei Complementar 

123/2006? Qual é o instrumento legal? Quais são os benefícios adicionais? 

Sim. As leis municipais 4.721/14 e 4.832/15, que passaram a ser implantadas apenas a 
partir de 2017 com a nomeação do Conselho Gestor e do Conselho do Trabalho, Indústria e 
Comércio, estabelecem novos benefícios fiscais e econômicos aos pequenos negócios, bem 
como as ações advindas com a implantação das leis, como a Casa da Terra, a Nova 
Incubadora, o selo de origem "Feito em Torres", o Qualifica Torres, o JEPP e a Redesimples.



A prefeitura realiza capacitações permanentes através de consultorias do SEBRAE e de reuniões 

entre os setores envolvidos, elencados no item 9.3 deste projeto. As consultorias são demandas 

ao SEBRAE sempre que necessário e as reuniões para discussão e elucidação de problemas e 

gargalos na Redesimples e no atendimento aos pequenos negócios é feita mensalmente com 

duração de aproximadamente duas horas. 

Eixo Culltura Empreendedora Ação Jovens Empreendedores Primeiros Passos - 453 crianças do 

1º ao 9º do ensino fundamental capacitadas; Ação Qualifica Torres - 1.373 pessoas capacitadas 

em 2017 e 335 até junho de 2018; Eixo Ambiente Favorável aos Negócios Ação Redesimples - 

427 empresas formalizadas, diminuição do tempo médio de formalização de 60 para 14 dias. 

Ação Lei de Incentivos - 21 empreendimentos contemplados até 29/06/2018, gerando R$ 205,8 

milhões de investimentos privados, 523 empregos diretos, 505 empregos indiretos, a 

contratação de 80 pequenas empresas (gesseiros, eletricistas, esquadrias, marcenarias, 

escritórios de arquitetura, contabilidade, licenciamento, entre outros), a contratação de ao 

menos 20 aprendizes legais e o retorno tributário ao município pós-conclusão e/ou início de 

funcionamento dos em preendimentos de ao menos R$ 6 milhões/ano. Eixo Áreas de Geração 

de Empregos Ação Polo Industrial e Porto Seco - Aprovou-se no Conselho do Plano Diretor e em 

audiência pública a inclusão de área às margens da BR 101 (Bairros Campo Bonito e São Brás) 

para a instalação de indústrias e depósito e para a regularização das centenas de empresas já 

existentes na área. Ação Casa da Terra foi criado o espaço na Rua José Antônio Picoral, 79, 

Centro de Torres, que conta atualmente com 30 artesãos e o Café Rural com 1 cooperativa 

(AFARVE - Associação dos Agricultores Familiares do Rio Verde). Todos participam de inúmeros 

eventos que ocorrem na Casa da Terra e externamente, como Festival Internacional do 

Balonismo, o Minha Prainha e encontros do GEOPARQUE Caminhos dos Cânions. Estima-se que 

comercializem em média mensalmente R$ 30 mil, o que aumenta nos meses de veraneio. Eixo 

Promoção da Economia Local Ação ExpoTorres - A 1ª edição do evento ocorreu de 8 a 11 de 

novembro de 2017, contou com a participação de 30 expositores de diferentes setores 

econômicos, como industrial, comercial, serviços, artesanal e rural. 

 

12) A prefeitura capacita os seus servidores sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, sobre 

o atendimento e orientação aos pequenos negócios, sobre as políticas públicas municipais para o 

desenvolvimento dos pequenos negócios? Como é feita esta capacitação? Qual a periodicidade e 

a carga horária médias? 
 

 

13) Resultados alcançados pelo projeto * 
 



Mais de 2.000 pessoas participaram do evento, conhecendo os produtos, realizando 

negócios, participando das capacitações, da feira regional de crédito e da rodada de 

negócios. Estima-se que mais de R$ 100 mil foram negociados e/ou comercializados durante 

o evento. Além destes indicadores, cabe ressaltar os dados captados recentemente pela 

Secretaria do Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio, junto aos orçamentos 

municipais de Torres e Capão da Canoa disponíveis em seus respectivos portais da 

transparência. Constatou-se um aumento de aproximadamente 25% nos recursos 

arrecadados com ISS e taxas de funcionamento e licenciamento em Torres no acumulado de 

janeiro a  junho/2018 em comparação com o mesmo período de 2017: Torres ISS - Janeiro  a 

Junho de 2017 - R$ 2.825.580,79 ISS - Janeiro a Junho de 2018 - R$  3.492.581,98 Taxas - 

Janeiro a Junho de 2017 - R$ 1.063.839,52 Taxas - Janeiro a Junho de 2018 - R$ 1.300.152,07 

Já Capão da Canoa apresentou um aumento aproximado de 10% em relação a arrecadação 

de ISS no mesmo período e de 14% na arrecadação de taxas. Capão da Canoa ISS - Janeiro a 

Junho de 2017 - R$ 4.412.932,66 ISS - Janeiro a Junho de 2018 - R$ 4.814.644,02 Taxas - 

Janeiro a Junho de 2017 - R$ 1.601.467,51 Taxas - Janeiro a Junho de 2018 - R$ 1.829.380,90 

Pode-se concluir com estes números, já que não houve aumento nas alíquotas torrenses ou 

na fiscalização tributária, que com o advento do programa Cidade da Oportunidade no 

segundo semestre de 2017, a economia municipal melhorou, criando condições objetivas 

(ações) e subjetivas (auto- estima, confiança) para o crescimento dos faturamentos (ISS) e 

para a abertura de novas empresas (taxas). 



 

14) Principais etapas do projeto (cronograma) 

 
Etapa Prazo de execução 

Ação JEPP Fase 1 Agosto/2017 à 

Dezembro/2017 

Ação JEPP Fase 2 Agosto/2018 à 

Dezembro/2018 

Ação Qualifica Torres Fase 1 Agosto/2017 à Junho/2018 

Ação Qualifica Torres Fase 1 Julho/2018 à 

Dezembro/2018 

Ação Aprendiz Legal Fase 1 Julho/2018 à Junho/2019 

Ação Redesimples - Implantação e redução constante da burocracia e dos prazos Agosto/2017 em diante 

Ação Lei de Incentivos - Regulamentação e concessão de benefícios Fevereiro/2017 em diante 

Ação Nova Incubadora - Regulamentação, realização de parcerias e instalação de 

novos empreendimentos 

Julho/2018 em diante 

Ação Polo Industrial e Porto Seco Fase 1 - Licenciamentos Janeiro/2018 à 

Junho/2018 

Ação Polo Industrial e Porto Seco Fase 2 - Captação de recursos e instalação de 

empresas 

Julho/2018 em diante 

Ação Casa da Terra - Criação, capacitação e promoção Novembro/2017 em diante 

Ação selo de origem "Feito em Torres" - Regulamentação, registro e concessão Julho/2018 em diante 

Ação 1ª ExpoTorres Novembro/2017 

Ação 2ª ExpoTorres Novembro/2018 

 

15) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 

Em um cenário de crise econômica e política, quando o programa foi lançado em 2017, o 

primeiro desafio foi vencer as dúvidas dos próprios empresários que em um primeiro momento 

poderiam acreditar que o programa se tratava de uma peça de marketing pura e simples. 

Vencido esse desafio com a implantação de várias ações imediatas, a continuidade de algumas 

ações foi dificultada pela burocracia estatal, pela resistência na quebra de paradigmas e pelo 

rompimento de "zonas de conforto". No caso do JEPP, por exemplo, a dificuldade maior foi 

mobilizar os professores da rede pública para a capacitação que a ação exige. 

Após realizar a mesma, os professores se apaixonaram pela ação e os alunos ainda mais. Contudo, 

com o início do ano letivo em 2018 e a implantação de um novo sistema de ensino (Positivo), 

novas resistências foram enfrentadas, sobretudo porque o número de profissionais capacitados 

deveria aumentar. Com isso, a Secretaria de Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio buscou 

alternativas, como a contratação através do Fundo Municipal do órgão de professores para 

realizar a ação no turno inverso ao da escola.  



Essa proposta será apresentada ao SEBRAE em breve. Em relação à implantação 

da ação Aprendiz Legal, nossa maior dificuldade foi vencer barreiras jurídicas de 

contratação e adestinação orçamentária de recursos para a capacitação de pelo 

menos 20 jovens no período mínimo de um ano. Os recursos já estão disponíveis 

através do Fundo Municipal do órgão e a assinatura de convênio com o agente 

capacitador se dará no segundo semestre de 2018. Na ação Nova Incubadora foi 

realizada a fiscalização a cerca do funcionamento dos empreendimentos 

instalados nas 14 salas existentes, constatando-se que apenas 4 funcionavam 

regularmente. Criou- se então uma minuta de decreto da Nova Incubadora e 

encaminhou-se para parecer jurídico. Com a publicação do decreto, pretende-se 

implantar o novo sistema de incubadora empresarial até final de 2018. Na 

implantação efetiva da Redesimples os obstáculos foram iniciais no tocante à 

quebra de paradigmas. 

Vencido esse desafio com o auxílio fundamental do SEBRAE, a ação segue 

diminuindo os prazos para a regularização de empresas e pretende chegar até o 

final de 2018 formalizando em 7 dias (na média). Na ação Polo Industrial e Porto 

Seco, enfrentamos o desafio de pela primeira vez estar aprovado junto ao Plano 

Diretor a liberação de áreas com possibilidade de implantação de indústrias e 

depósitos. No conselho do Plano Diretor havia resistências de alguns membros, 

contudo, na audiência pública a comunidade dos bairros envolvidos aprovou a 

ação por unanimidade. Na criação da Casa da Terra, o maior obstáculo era provar 

aos artesãos que a prefeitura não estava retirando-os das praças, mas sim, 

construindo uma política pública de inclusão desses atores em um espaço central 

e estruturado, elevando-os em um novo produto turístico da cidade e que 

funciona todos os meses do ano. 
 
 
 
 

16) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

Primeiramente com o SEBRAE, ator fundamental para a execução de inúmeras ações e que 

possui também assento permanente no Conselho Gestor e no Conselho Municipal do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Os conselhos já citados acima, com todos os seus membros 

representando categorias importantes, como associações empresarias, sistema S, sindicatos, 

SINE e outros órgãos públicos, foram fundamentais na destinação de recursos do Fundo 

Municipal e na análise e aprovação das ações propostas no programa. O Sindilojas, que na 

parceria com a Sala do Empreendedor, realizou dezenas de cursos, palestras e treinamentos na 

ação Qualifica Torres. A JUCISRS, parte fundamental na implantação da Redesimples no 

município com a abertura de seu escritório regional, a criação da Junta Digital e o treinamento 

constante do Relator no município. 



 

17) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 

 
Ao analisarmos os números expostos nos itens 3, 4 e 13 deste projeto, podemos 

concluir que o valor de R$ 1.233.528,62 (investido em 2017 e empenhado para se 

investir em 2018) é relativamente baixo em relação ao crescimento nas receitas 

municipais nos seis primeiros meses de 2018: R$ 909.313,74. Mantendo-se essa 

média, o aumento na arrecadação destes impostos poderá representar 30% a 

mais do que foi investido no programa ao longo de 2017 e 2018. Além disso, a 

geração de novos empregos e o reaquecimento da economia na cidade 

provocarão efeitos mais duradouros, que poderão ser percebidos em um período 

maior de análise. O retorno tributário que empreendimentos incentivados 

gerarão ao município após suas conclusões e/ou instalações chega a 8 vezes o 

valor isentado, conforme demonstram as deliberações do Conselho Gestor. 

Sendo que de acordo com o elencado no item 6: "para alavancar o setor turístico 

em nosso município (que ainda depende sobremaneira do veraneio composto de 

dois meses), o investimento público deve aumentar, principalmente em 

infraestrutura e promoção. Se com o desenho atual de arranjos produtivos locais 

o poder público não consegue aumentar significativamente a arrecadação, um 

novo plano de desenvolvimento baseado na diversificação de empreendimentos 

na economia da cidade, principalmente os que agregam valor aos seus produtos 

e portanto geram mais impostos, deve ser construído.", a busca por novas 

receitas ao município foi um dos motivadores para a construção do programa 

Cidade da Oportunidade, presume-se que o mesmo vem alcançando os 

resultados esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

Conforme exposto no item 14, as ações possuem prazos de implantação e em 

alguns casos, de finalização. Contundo, pretende-se estabelecer todas essas 

ações em uma Consolidação da Legislação do Desenvolvimento Municipal, com o 

objetivo de garantir que o programa não seja apenas deste ou daquele governo, 

mas sim da cidade, perpassando gestões e criando de fato bases sólidas para 



Marina Friogeri 

 
 

19) Comentários finais 
 

 

20) Relato dos Beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

✖ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum  

 

20.2) Beneficiados 

Nome 

 
 
 

Telefone / email 

 

desenvolvimento econômico de Torres. Além disso, o programa está em 

constante avaliação dos conselhos municipais envolvidos, fazendo com que novas 

ideias surjam e que mais ações façam parte dos quatro eixos estruturantes. 

(51) 98656-2812 / 989073333 



Relato 

 

Nome 

No início foram poucos artesãos que estavam abraçando a ideia deste espaço, 

hoje somos um grande grupo que acreditou na Casa da Terra e no sucesso da 

mesma. Este projeto tem o objetivo incentivar a comercialização do artesanato, 

incentivando o empreendedorismo em nossa cidade, não apenas no verão. Hoje 

na Casa da Terra temos um espaço não só do artesanato mas também 

apresentações culturais congressos e palestras aberto ao publico, os turistas e 

moradores sabem agora que existe um lugar onde vão encontrar produtos de 

artesanato. 

Eraclides Maggi 



 
 

Telefone / email 

 
 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 

Telefone / email 

 

Função 

 

Relato 

O programa Cidade da Oportunidade, em especial a ação Lei de Incentivos, tem 

beneficiado muito a economia local, fazendo com que a cidade seja mais 

competitiva e acolhedora aos empreendedores. São visíveis os reflexos desta 

ação na atração de novos investimentos e no aquecimento do setor da 

construção civil local. 

(51) 99983-2766 

Presidente da Associação dos Construtores de Torres e Presidente do Fórum 

Empresarial de Torres 

Giana Zoani Brunelli 

(51) 99199-7156 

Empresária 

Declaro que sou uma das empresas beneficiadas pelo Programa Cidade da 

Oportunidade e que estive na Sala do Empreendedor à procura de informações 

de como instalar minha empresa. Recebi consultoria prévia de tudo o que seria 

necessário para que minha empresa obtivesse sucesso, contei com um ótimo 

atendimento qualificado e agilidade no processo de liberação do meu alvará de 



 
 
 

 

21) Equipe responsável pelo projeto 
Nome Telefone / email Função 

Matheus 

Junges Gomes 

(51) 3626-9150 / matheus.junges@gmail.com Secretário Municipal do Planejamento, 

Trabalho, Indústria e Comércio 

Valdéria Silva (51) 3626-9150 / 

assessor.planejamento@torres.rs.gov.br 

Diretora de Desenvolvimento Econômico / 

Agente de Desenvolvimento 

Sâmera Elias 

Gil 

(51) 3626-9150 / 

assessor.planejamento@torres.rs.gov.br 

Diretora do Trabalho e Qualificação 

Profissional / Agente de Desenvolvimento 

 

 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Carlos Alberto Matos de Souza 

19/07/2018 

funcionamento, que foi liberado em apenas 2 dias úteis. 
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