
                    
 

 
 

AGENDA MUNICIPAL 
Fecomércio AL 

 
1) Sistema Fecomércio: Apresentação 

 
Formado pela Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), o Sistema Fecomércio Alagoas defende os interesses 
das categorias econômicas do Comércio e Serviços em Alagoas. Seja na representação 
dos pleitos frente aos poderes constituídos e nos mais diversos Conselhos de entidades, 
públicas e privadas; na capacitação da população e sua preparação para o mercado de 
trabalho; ou no fomento à cultura e ao lazer dos comerciários; o fato é que o Sistema 
Fecomércio tem por agenda permanente melhorar o ecossistema do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo. 
 
A Fecomércio, em especial, atua na representação tanto das classes empresariais 
organizadas por meio dos sindicatos filiados, quais sejam: Sindilojas Arapiraca, Sindilojas 
Palmeira dos Índios, Sindilojas Penedo, Sindilojas União dos Palmares, Sincadeal, 
Sincofarma Alagoas, Secovi Alagoas e Sirecom Alagoas; quanto das classes empresariais 
inorganizadas, o que se operacionaliza pela atuação de suas câmaras empresariais. 

 
2) Agenda Municipal 2020: Compromisso com o desenvolvimento 
 
Mais um processo eleitoral municipal se inicia e o cenário econômico pós-pandemia é, 
certamente, o grande mote dos debates políticos. A situação econômica e o problema do 
desemprego, já desfavoráveis, foram agravados pela pandemia da Covid-19. 
 
Pensando na contribuição do Sistema Fecomércio para que os prefeitos e prefeitas possam 
trabalhar em prol do desenvolvimento de seus municípios, elaboramos a presente Agenda 
Municipal, na qual sugerimos medidas que impactam a sociedade e, consequentemente, a 
gestão pública. A ideia é apostar nas empresas locais como solução para os desafios que 
os novos gestores terão pela frente. 
 
Acreditamos que uma plataforma eleitoral inteligente e de resultados passa, portanto, por 
estruturação produtiva das comunidades e apoio as empresas do comércio, serviço e 
turismo. 
 
Sabemos que, para o pleno engajamento do município nessas medidas, é importante que a 
Prefeitura, a Câmara Municipal e os Empresários se organizem e caminhem juntos rumo ao 
desenvolvimento. 
 
O Sistema Fecomércio defende que um ambiente empresarial competitivo é a chave para o 
desenvolvimento econômico e social do Município! 
 
 
 

 



                    
 

 
 

3) Medidas para o Fortalecimento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: 
 

a. Fomento de Novos Negócios e Melhorias na Competitividade através da 
simplificação e redução dos custos burocráticos envolvidos da constituição ou 
expansão de empresas. Sugestões: 
 

i. Estruturar um serviço eficiente de atendimento e orientação para 
empresários; 

ii. Simplificar, nos termos da Lei da Liberdade Econômica, os procedimentos 
para emissão de licenças, alvarás e documentos fiscais; 

iii. Realizar campanhas de regularização de débitos fiscais; 
iv. Criar um score dos contribuintes municiais com a outorga de benefícios aos 

que mantiverem uma boa pontuação; 
v. Estimular, através de campanhas eficientes, a regularização de negócios 

informais e fiscalizar suas atividades; 
vi. Fomento à transformação e inclusão digital dos pequenos negócios 
vii. Publicizar na grande mídia o município e seus produtos; 
viii. Criar critério de preferência nas licitações municipais das empresas 

sediadas no município; 
ix. Estimular e organizar em conjunto com as empresas locais que os seus 

produtos e serviços sejam consumidos umas pelas outras; 
x. Criação de um Conselho de desenvolvimento empresarial em conjunto com 

entidades representativas do setor empresarial, para que este elabore e 
fiscalize o cumprimento das políticas públicas voltadas para o 
empreendedorismo. 

 
b. Capacitação Profissional, para que os empresários e empresárias locais 

consigam melhorar suas habilidades e impulsionar seus próprios negócios. 
Sugestões: 
 

i. Realização de um diagnóstico para identificação dos setores que mais 
precisam se capacitação; 

ii. Convênios com entidades, sejam elas públicas ou privadas, para 
estruturação de um calendários de capacitações; 

iii. Definição de políticas educacionais direcionadas aos jovens e adultos, 
concomitantemente com a educação profissional; 

 
c. Investimento em Infraestrutura e Serviços Públicos, tais como planejamento 

urbano, meios de escoamento da produção, estradas, rede de esgotos, rede de 
abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo, 
regulação de feiras livres, serviços de segurança, saúde e educação. Investir em 
projetos simples e baratos pode gerar grandes benefícios para o desenvolvimento 
das empresas. Sugestões: 
 

i. Melhoria e urbanização dos espaços públicos, com ênfase nas ruas do 
comércio e corredores com melhor iluminação e higiene; 



                    
 

 
 

ii. Organização do trânsito, com implantação de sinalização horizontal e 
vertical, lombadas, semáforos e acessibilidade para consumidores com 
necessidades especiais; 

iii. Organização dos espaços destinados às feiras livres e ambulantes, bem 
como a regulação na participação de empresas de outros Estados em 
feiras temporárias, de forma a proteger o comércio local; 

iv. Fomento à implantação de polos multisetoriais e industriais observando-se 
a vocação da região; 

v. Organização do transporte público, de forma que as comunidades e 
povoados do município possam se deslocar até a cidade para realizar suas 
compras, valorizando assim as empresas do próprio município; 

vi. Ampliar o acesso à tecnologia: Com o uso de tecnologia adequada, é 
possível melhorar a qualidade da produção e das vendas de milhares de 
empreendimentos. Sem tecnologia, mais de 90% das empresas não 
sabem sequer lidar com o fluxo de dinheiro nos negócios; 

vii. Propor parcerias com entidades empresariais para melhorar a segurança 
nos centros comerciais; 

viii. Definir políticas públicas de apoio a mulher trabalhadora vulnerável, com 
construção de creches nos diversos bairros periféricos de Maceió; 

ix. Criação de políticas sociais, habitacionais e educacionais de forma 
emergencial para atendimento das comunidades do Vergel, Bebedouro, 
Vila Brejal e adjacências; 

x. Transformar o Mercado da Produção em centro de abastecimento, com 
políticas de segurança alimentar, com foco no turismo e no comércio. 

 
d. Apoio ao Turismo e Cultura, haja vista a grande importância sócio-econômica, 

considerados os valores naturais de meio ambiente, humano e cultural possibilita 
uma série de oportunidades de trabalho e geração de renda e produz bons frutos 
para a cidade. Tanto ocupações que exigem menos formalidade, como 
vendedores ambulantes, jangadeiros, aos que trabalham em grandes empresas 
de meios de hospedagem, bares, restaurantes, quiosques, transporte, e até 
mesmo na prestação de serviços acessórios (guias de turismo, contabilidade, RH 
etc.) e de manutenção ou abastecimento, todos são impactados pela atividade. 
Desta forma, o cidadão de cada município tem recursos para movimentar a 
economia da cidade, consumindo no comércio local, supermercados e em 
pequenos estabelecimentos de bairros, ou seja, fazendo o dinheiro circular! 
Sugestões: 
 

i. Criar através de parcerias entre o setor empresarial e o setor cultural um 
calendário anual de eventos no seu município de forma a ser atrativo 
turístico que associado à promoção e divulgação da cidade aumentará o 
fluxo de visitantes; 

ii. Fomentar a Capacitação e o aperfeiçoamento Profissional através de 
parcerias com o Sistema S; 

iii. Realizar seminários de Sensibilização Turística chamando a atenção da 
participação de diversas atividades laborais que não enxergam 



                    
 

 
 

habitualmente que estão na cadeia do turismo inserindo assim uma cultura 
cidadã em prol da atividade; 

iv. Criar um “Corredor Turístico Cultural” com logística de trânsito e horário 
adequado para que os veículos de turismo possam trafegar lentamente 
dentro do município possibilitando um melhor serviço prestado pelo guia de 
turismo e consequentemente dando maior conhecimento ao visitando 
sobre a história e despertando a ida aos Museus, Igrejas e Patrimônio 
Arquitetônico relevante e consequentemente, que circule e consuma no 
comércio; 

v. Divulgar sua cidade, através da distribuição de folhetos de marketing dos 
centros comerciais da cidade nos CAT’s – Centros de Atendimento ao 
Turista; 

vi. Fomentar o empreendedorismo para a implantação de novos atrativos 
turísticos; 

vii. Resgatar os folguedos e atividades voltadas à cultura local, buscando 
resgatar e apoiar um calendário cultural permanente. 

 
4) Considerações Finais 
 

Estas são apenas algumas sugestões baseadas em experiências municipais de 
sucesso. O intuito foi o de estimular os candidatos que acreditem ser possível se construir um 
programa de desenvolvimento local baseado em critérios técnicos e participativos com a força 
dos pequenos negócios. O Sistema Fecomércio fica à disposição para assistir aos novos 
gestores com dados econômicos do Instituto Fecomércio, auxiliar no planejamento e na 
implantação das políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. Acreditamos que a 
interlocução entre os setores público e privado é a melhor e mais eficiente saída. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilton Lima 
Presidente Sistema Fecomércio 

 
 


