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Secretaria do Desenvolvimento

Econômico e Trabalho – SEDET

38ª Reunião Ordinária
Resultados das Proposições de 

Enfrentamento da Crise. 

Junho de 2020



Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

38ª Reunião Ordinária, por videoconferência, em 11.06.2020.

1.     Abertura

Pauta: Verificar os resultados das Proposições de Enfrentamento da Crise Econômica. 

2. Procedimentos – leitura das proposições e apresentação dos resultados.
3. Inscrições – para ordenar a concessão da palavra aos participantes, deverão ser realizadas as 

inscrições pelo chat do Webex.
4. Tempo para as falas – serão concedidos até 5 minutos para as contribuições.
5. Encaminhamentos - Fusão do Plano de ação imediato e Plano de trabalho 2020. 
6. Encerramento



Proposição

1 Descrição Resultado Execução 

Criar uma Plataforma Digital de 
comercialização de produtos das MPEs, 
possibilitando a integração dos 
empreendedores do segmento com os 
consumidores diretos, a comercialização e 
a logística em ambiente virtual. 

Parceria firmada entre a SEDET e o 
IFCE (11 de maio de 2020) para 
operacionalizar a plataforma Fique no 
Lar,  objetivando viabilizar vendas e 
conectar os consumidores com os 
pequenos negócios de cada região.

SEDET



Proposição

2 Descrição Resultado Execução

Realizar a análise das linhas de crédito 
disponibilizadas para as MPE, avaliando 
suas condições gerais (juros, correção 
monetária, carência e outras exigências 
bancárias).

Criação de uma plataforma contendo 
informações sobre as linhas de crédito 
disponibilizadas pelos bancos.  O 
trabalho foi organizada pelo Grupo de 
Enfrentamento da Crise Econômica 
(SEDET/ADECE).

http://linhasdecredito.adece.ce.gov.br/

SEDET
ADECE

http://linhasdecredito.adece.ce.gov.br/
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3 Descrição Resultado Execução

Orientar micro e pequenas empresas para 
a adoção de medidas sanitárias no 
ambiente de trabalho, buscando 
preservar a saúde dos colaboradores e 
clientes.

Disponibilização dos protocolos: Geral e 
Setorial, além da formação de um grupo 
para tirar as dúvidas da população 
cearense (SEDET/SEBRAE).

• Elaboração dos Protocolos – Geral e 
Setorial.

https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
• Tira dúvidas:
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/03/t
ire-suas-duvidas-sobre-o-plano-
responsavel-de-abertura-das-atividades-
economicas-e-comportamentais/
• Link protocolos Sebrae:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebra
e/protocolosderetomada

SEDET
SEBRAE

https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/03/tire-suas-duvidas-sobre-o-plano-responsavel-de-abertura-das-atividades-economicas-e-comportamentais/
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada
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4 Descrição Resultado Execução

Construir um trabalho de articulação e 
sensibilização dos municípios de médio e 
grande porte, destacando a fragilidade do 
segmento dos pequenos negócios diante 
da situação atual e futura da Pandemia do 
Coronavírus (Covid -19). Além disso, 
planejar a adoção de medidas pelos 
diferentes níveis de governos para mitigar 
os impactos junto às MPE. 

Parceria firmada entre a Aprece e o 
Sebrae para a criação do E-book: Ações 
Municipais de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas, coletânea de 
iniciativas simples que podem ser 
implementadas pelos gestores 
municipais, lançado no dia 03/06.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/u
fs/ce/sebraeaz/cartilha-de-acoes-municipais-de-
apoio-as-micro-e-pequenas-
empresas,8b333afc10b72710VgnVCM1000004c0
0210aRCRD

APRECE
SEBRAE

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ce/sebraeaz/cartilha-de-acoes-municipais-de-apoio-as-micro-e-pequenas-empresas,8b333afc10b72710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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5 Descrição Resultado Execução

Realizar, em âmbito estadual, processos 
licitatórios exclusivos para MPE, observando 
alterações aprovadas na legislação, em 
decorrência da Covid-19. Adicionalmente, 
realizar um trabalho de divulgação e 
capacitação junto aos gestores quanto às 
compras governamentais durante o 
contingenciamento da Covid-19, fomentando 
as aquisições de MPE locais.

• Parceria entre SEPLAG, SEDET e Escola 
de Gestão Pública (EGP) para realização 
do curso “Como Vender para a 
Administração Pública - EaD (20h)”, cujo 
objetivo é proporcionar conhecimentos 
básicos aos pequenos empreendedores 
sobre como identificar oportunidades 
de negócio e se preparar para 
participar das compras 
governamentais. Previsão: de 13 de 
julho a 1º de agosto de 2020.

• O Estado segue aplicando a legislação e 
acompanhando o cumprimento do 
tratamento favorecido aos pequenos 
negócios.

SEBRAE
APRECE
SEPLAG
SEDET
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6 Descrição Resultado Execução

Auxiliar o empregador sobre a MP 
936/2020, que garante o pagamento da 
folha por parte do Governo Federal, ou 
seja, a suspensão do contrato por 60 dias 
ou redução do salário e carga horária por 
90 dias, assegurando uma estabilidade ao 
empregado pelo mesmo período. Tendo 
em vista que aqueles, que operam 
exclusivamente com serviços de produção 
e vendas físicas, não terão caixa para 
pagarem integralmente seus 
colaboradores.

Está sendo produzido um carrossel 
para as mídias sociais abordando o 
tema proposto. Será divulgado nas 
redes sociais do Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, por meio de mala 
direta, para 15.000 profissionais. O 
material será virtual e está sendo 
produzido pelo CRC.

CRC
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7 Descrição Resultado Execução

Criar um grupo de trabalho para avaliar: 
os impactos da pandemia da Covid-19, a 
efetividade das medidas governamentais, 
bem como propor um Plano de Trabalho 
com vistas à reestruturação econômica do 
segmento de micro e pequena empresa.    

Foi formado um grupo de trabalho 
composto por CRA, CRC,SEBRAE, JUCEC 
e SEDET sendo definida a metodologia 
de trabalho. Está sendo feito o 
levantamento e a sistematização dos 
dados. 

SEBRAE
CRC
CRA

SEDET
JUCEC
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8 Descrição Resultado Execução

Disponibilizar as informações, os 
indicadores e os relatórios constantes no 
Observatório da JUCEC a todos os órgãos, 
fornecendo assim a dimensão do impacto 
na abertura e na extinção de empresas, 
bem como demais informações 
concernentes ao registro de empresas em 
nosso estado.

As informações, os indicadores e os 
relatórios constantes no Observatório 
da JUCEC, foram disponibilizados, afim 
de gerar maior transparência dos 
dados sobre as Micro Empresas e 
Empresas de Pequeno Porte do estado 
do Ceará.

SEBRAE
JUCEC




