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Desburocratizando a burrocracia com inteligência 

Categoria: Desburocratização e Implementação da REDESIMPES 
 
1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados pelo projeto 
 
 

 
 

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 da 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 

Considerando o ano de 2016 até o primeiro trimestre de 2018, foram 

beneficiadas (Fonte: Sistema Betha Tributos, em 02/5/2018): 1.235 

Microempresas (ME’s); 214 Empresas de Pequeno Porte (EPP’s); 1.831 

Microempreendedores Individuais (MEI’s); 05 agroindústrias familiar (Fonte: 

Secretaria Municipal de Agricultura, em 11/6/2018). 



O projeto de implantação da REDESIMPLES teve como fundamento o Termo de 

Adesão firmado junto ao SEBRAE, no ano de 2014, (Anexo 01), cujo objetivo geral 

é regularizar e licenciar todas as atividades empresariais no Município de Bento 

Gonçalves, tendo como objetivos específicos: I) tornar mais eficiente e eficaz os 

processos de registro de pessoas jurídicas; II) estabelecer diretrizes e 

procedimentos para a simplificação e integração dos processos registrais; III) 

desburocratizar os processos de registro, alteração e baixas de empresas no 

Município de Bento Gonçalves e órgãos de licenciamento; IV) digitalizar o acervo 

de documentos da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul; 

V) informatizar os serviços de legalização e regularização de pessoas jurídicas; VI) 

facilitar e agilizar os trâmites de processos relacionados ao registro de pessoas 

jurídicas. As metas para implantação da REDESIMPLES em Bento Gonçalves se 

☐ Outro (especifique) 

 
 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro – 

R$ 

Valor Econômico - 

R$ 

Total - R$ (%) 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico 

 309,05 309,05 0,94 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico 

 1.498,83 1.498,83 4,58 

Secretarias afins  30.927,74 30.927,74 94,48 

Total 0,00 32.735,62 32.735,62 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Material de 

consumo 

 309,05   309,05 0,94 

Aluguel  1.498,83   1.498,83 4,58 

Salários e 

encargos 

 30.927,74   30.927,74 94,48 

Total 0,00 32.735,62 0,00 0,00 32.735,62 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 



 
 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 

 
O Município de Bento Gonçalves, através do programa estruturante “Mais 

Gestão”, objetivando alavancar a vocação empreendedora, buscou alternativas 

para não sucumbir à crise que afetava o País no ano de 2014, mediante a 

implantação de políticas públicas de reestruturação dos serviços prestados, 

buscando formas adequadas de gerenciamento. Na época, o tempo médio de 

tramitação de processos para regularização e legalização de empresas era de 58 

(cinquenta e oito) dias, em virtude de que o sistema administrativo praticado se 

apresentava burocrático, pois, balizado em “usos e costumes” defasados, além 

do que, não havia estrutura de atendimento que facilitasse o acesso do público 

alvo para orientação. Assim, em tratativas da gestão municipal com o SEBRAE 

passou-se a conhecer o programa da REDESIMPLES, estatuída mediante a Lei 

Federal nº. 11.598/2007 e Leis Complementares Federais, cuja tônica de 

desburocratização e simplificação dos processos vinham ao encontro das 

necessidades do Município, ao passo que em 2014 foi firmado o Termo de 

Adesão do Município ao programa, cujo SEBRAE disponibilizou consultor com 

vistas à implantação (Anexos 01 e 03). Importa frisar o interesse do Município em 

renovar sua forma de atuação, até então arcaica, com vistas à modernização da 

gestão dos processos de acordo com as necessidades de sua sociedade e as 

tendências mundiais de competitividade. 

baseiam fundamentalmente: I) implantar a Sala do Empreendedor para 

gerenciamento adequado dos serviços públicos prestados, orientações e 

atendimentos personalizados dos negócios; II) diminuir a burocracia e tempo de 

tramitação dos processos de regularização e legalização de empresas; III) ampliar 

o número de empresas regularizadas estabelecidas no Município em seus 

diversos setores, sendo que a proposta inicial foi de aumento em 10% (dez por 

cento); IV) incrementar a oferta de emprego e renda; V) buscar o crescimento da 

economia local. 



Firmado em 2014, o Termo de Adesão junto ao SEBRAE para implantação do 

programa REDESIMPLES no Município de Bento Gonçalves, com o auxílio de um 

consultor, foi elaborado o diagnóstico da situação (Anexos 01 e 03), detectando- 

se o que segue: I) prazo médio de 58 (cinquenta e oito) dias de tramitação dos 

processos de legalização e regularização de empresas; II) existência de 9.499 

pessoas jurídicas ativas (MEI, EPP e ME), no ano de 2014 - (Fonte: Sistema Betha 

Tributos, em 03/5/2018); III) inexistência de consultas prévias de viabilidade 

locacional; IV) não se utilizava a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) como referencial para o licenciamento de atividades de pessoas jurídicas 

no Município; V) não havia local específico e equipe multidisciplinar para 

atendimento/ orientação aos empreendedores, contadores e público em geral, 

referente aos seus negócios. Portanto, vislumbrava-se um quadro propício à 

informalidade, devido à morosidade nos processos de licenciamento, bem como, 

à dificuldade para acesso ao público às informações necessárias ao seu negócio, o 

qual peregrinava a vários órgãos públicos, onde, por deveras, recebia 

informações desconexas, fazendo com que houvesse desistência pelo 

empreendimento ou a abertura informal da empresa. 

A solução proposta foi, justamente, a implementação do programa REDESIMPLES 

no Município, mediante Termo de Adesão, a partir do que se passou a 

desenvolver diagnóstico da situação atual, reuniões de mobilização com 

Secretarias afins ao processo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Finanças, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Vigilância Sanitária e 

Meio Ambiente), elaboração de plano de ações, treinamentos dos servidores, 

estruturação da Sala do Empreendedor, adesão do Município ao sistema da Junta 

Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, reuniões com entidades de 

classe para alinhamento dos serviços (Anexo 03). Também, foram nomeados 

servidores, mediante Portaria, para Agente Municipal de Desenvolvimento 

(Anexo 01). 

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

 

8) Solução proposta * 
 



Considerando MEI’s, EPP’s e ME’s, houve o registro de empresas: 1.298 (ano 
2016), 1.541 (2017) e 441 (1º trimestre de 2018). Outrossim, nestes portes de 
empresas, houve a baixa de: 922 (2016), 692 (2017) e 130 (1º trimestre de 2018). 
Observa-se saldo 

 
 

9) A prefeitura promoveu a adequação legislativa e de normas internas de acordo com as 

premissas da REDESIMPLES definidas pela Lei 11.598/07 e pelas Leis Complementares Federais 

123/06, 144/14 e 155/16? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Por meio de qual instrumento? 

 
 

9.1) A prefeitura realizou a simplificação e racionalização dos processos internos, observando as 

premissas da Redesimples (linearidade do processo, entrada única de dados e documentos)? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.2) A Prefeitura capacitou sua equipe técnica e de servidores no fluxo e premissas da 

Redesimples? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.3) A prefeitura realiza a legalização (registro, alteração, baixa e licenciamento) de empresas, 

independente da existência de débitos tribbutários, previdenciários e/ou trabalhistas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quantos pequenos negócios foram beneficiados? 

 

O Município de Bento Gonçalves dispõe em vigor a Lei Municipal nº. 

4.697/2009, que institui a lei geral das micro e pequenas empresas e dá outras 

providências, fundamentando as medidas adotadas, inclusive, com propostas 

de sua atualização, através do Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº. 52/2018, que 

se encontra em tramitação junto à Câmara Municipal de Vereadores, com 

previsão de votação final no dia 25/6/2018. Anexo 01. 



 
 

9.4) A prefeitura recebe e compartilha informações e documentos referentes à legalização de 

empresas por meio de sistema online, integrado aos demais órgãos envolvidos no registro e 

licenciamento de empresas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.5) A prefeitura, nos procedimentos de legalização de empresas e pessoas jurídicas, exige 

apenas os documentos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas 

Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil, nos termos da Lei 8.934/94? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.6) A prefeitura adota a prática da visita/fiscalização orientadora, conforme disposto no artigo 

55 da Lei Complementar Federal 123/2006? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.7) A prefeitura desenvolve parcerias com instituições, órgãos e/ou entidades de classe que são 

usuárias dos serviços de registro e legalização de empresas (Ex.: CRC, SESCON, etc) para 

divulgação e capacitação no fluxo da Redesimples? 

 

◯ Sim 

◯ Não 

✖ Quais parcerias e ações foram desenvolvidas? 

Reuniões para alinhamento das ações adotadas nos processos de regularização e 

legalização de empresas, modificações e novidades, servindo como orientação 

aos usuários, cujas parcerias se verificam: APESCONT (Associação dos 

Profissionais e Empresas de Serviços Contábeis de Bento Gonçalves) - Anexos 4 e 

5; SEBRAE - Anexo 3; JUCISRS (Junta Comercial, Industrial e de Serviços do RS) - 

Anexos 1 e 4; Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves; adesão ao Programa de 

Compras Municipais para Micro e Pequenas Empresas - Anexos 1 e 4; aquisição 

de espaços para expositores do Programa da Agroindústria Familiar conforme 

positivo de aberturas: 2016 – 29%, 2017 – 55% e 2018 (1º trimestre) – 70%. 
Anexo 2.1. 



O Município de Bento Gonçalves realiza ações de divulgação na mídia e reuniões 

de alinhamento, dando publicidade das melhorias do processo de registro e 

legalização de pessoas jurídicas, buscando conscientizar o público alvo quanto à 

importância da regularização de seu negócio para o sistema, como forma de 

garantir os direitos inerentes a sua atividade mercantil. Também, busca-se dar 

publicidade aos serviços disponibilizados, mantendo-se a harmonia entre as 

partes envolvidas, no intuito de que a informação atinja a toda a comunidade, 

despertando, cada vez mais, a sua vocação empreendedora. Conforme relatado 

no item 9.7, o Município mantém parcerias com entidades e órgãos 

representativos da sociedade civil organizada para receber e transmitir 

conhecimento, visando, justamente a atualização das constantes melhorias no 

processo de registro e legalização de empresas. (Anexo 04) 

 
 

9.8) A prefeitura mantém a disposição dos usuários (cidadãos) de forma online e presencial, 

informações, orientações e instrumentos, que dão certeza quanto a documentação exigível e 

quanto a viabilidade do registro ou legalização empresarial? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.9) A prefeitura realiza ações de divulgação das melhorias no processo de registro e legalização 

de empresas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quais ações/iniciativas de divulgação foram realizadas? 

Contrato de Patrocínio entre o Município e o Centro da Indústria, Comércio e 

Serviços de Bento Gonçalves (CIC/BG) - Anexo 1; adesão ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) -Anexo 1; oferta de cursos de qualificação 

profissional e encaminhamentos para o mercado de trabalho através do 

Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho- Anexo 1 e ver 

complemento resposta Anexo 2 



9.10) Qual o tempo médio de legalização de empresas (incrições, licenciamento municipal, 

alteração e baixa)? 

 
Em até 01 hora, mediante o protocolo da documentação necessária ao 

encaminhamento do Alvará de Funcionamento e Localização, a empresa recebe o 

número de sua inscrição municipal provisória. Conforme levantamento realizado 

na planilha de processos REDESIM (em 12/6/2018), elaborada pela Sala do 

Empreendedor, considerando inscrições municipais e alterações, observado o 

montante de 1.864 processos municipais no ano de 2017, obtivemos o tempo 

médio de 29 dias para expedição do Alvará de Funcionamento e Localização 

definitivo. Importa salientar que este prazo contempla TODAS as liberações 

necessárias às atividades realizadas pelas empresas, considerando licenciamento 

ambiental, alvará sanitário, Plano de Prevenção Contra Incêndio, Estudo de 

Impacto de Vizinhança, zoneamento e outras licenças pertinentes, não havendo 

passivos excedentes para regularização da empresa, ou seja, a empresa está apta 

ao seu pleno exercício, de acordo com a legislação em vigor. Caso o Alvará de 

Funcionamento e Localização fosse emitido provisoriamente, sem observância à 

documentação total pertinente ao pleno exercício das atividades realizadas, com 

o objetivo exclusivo de reduzir prazos de expedição de alvará, poder-se-iam criar 

riscos de segurança e, até mesmo, impacto nas relações de consumo, podendo 

gerar graves problemas à sociedade. Destaca-se que, através deste 

procedimento, onde o Município de Bento Gonçalves atende as premissas da 

REDESIMPLES, mediante a desburocratização e a linearidade dos processos, sem 

deixar de atender a legislação em vigor, garante a segurança jurídica dos 

negócios, importância vital para as operações mercantis, evitando passivos 

futuros, que podem se tornar graves problemas, tanto para a administração 

pública, quanto ao empreendedor e à comunidade em geral, dependendo a 

situação. 
 
 

 
9.11) A prefeitura realiza, de forma gratuita e online, a pesquisa prévia de viabilidade de 

endereço? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.12) A prefeitura responde as pesquisas prévias de viabilidade em até 48 horas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Se a resposta for não, qual o tempo médio de resposta da pesquisa de viabilidade? 

 



 

A Lei Municipal nº. 4.697/2009, que institui a Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas no Município de Bento Gonçalves, em seu artigo 4º, §1º, considera 

como alto risco as atividades determinadas pelo Comitê Gestor da REDESIM, 

regulamentada pela Resolução CGSIM Nº 22/2010. (Anexo 01). 

 
 

9.13) A prefeitura definiu a classificação do grau de riso das atividades econômicas, com base na 

CNAE, para as ações e procedimentos de licenciamento municipal? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Por meio de qual instrumento? 

 

9.14) A prefeitura adotou a classificação nacional de grau de risco de segurança sanitária (RDC 

153/17 e IN 16/2017)? 

 

◯ Sim 

✖  Não 

Por meio de qual instrumento? 

 
 

9.15) A prefeitura dispensa a vistoria prévia para a concessão de alvará de funcionamento para as 

atividades de baixo risco? 

 

✖ Sim 

◯ Não 



 

O Município concede alvarás de funcionamento para empresas estabelecidas na 

residência do empreendedor, principalmente nos casos em que o endereço é 

somente ponto de referência. Também, podem ocorrer casos em que a 

atividade é exercida na sua residência, trabalhando-se com a legislação cabível. 

Além das disposições das Leis Complementares nº. 123/2006 e 147/2014, 

observa-se o disposto no Anexo 8 do Plano Diretor Municipal, e a Lei Municipal 

Geral das Micro e Pequenas Empresas, e, ainda, a inovação trazida pela 

Instrução Normativa nº. 01/2017, que se refere à possibilidade de emissão de 

Alvarás em edificações com habite-se residencial, desde que tenha sido 

expedido anteriormente ao ano de 2006. O que se quer demonstrar é a 

possibilidade de liberar um Alvará na residência do empreendedor sem 

infringência a legislação. O analista em todos os casos irá verificar em lei a 

melhor forma de legalizar uma empresa evitando burocracias desnecessárias 

(Anexo 1 e ver complemento resposta anexo 2). 

O Município emite Alvará para micro e pequenas empresas em áreas desprovidas de Habite-se, 
com base nas disposições das Leis Complementares nº. 123/06 e 147/14, e Resolução CGSIM nº. 
22/10, beneficiando 65 empresas de enquadramento alvo que apresentaram esta necessidade, 
sendo 28 em 2016, 32 em 2017 e 05 em 2018 (até 14/6/2018). Ainda, nos casos em que a 
atividade econômica seja considerada de alto risco, o Município emitiu Instrução Normativa Nº. 
01/17, esclarecendo que para emissão de Alvarás, quando a edificação possuir Carta de 
Habitação e/ou averbação na Matrícula do Registro de Imóveis, com data anterior ao Plano 
Diretor vigente, será isenta sua alteração. A título de quantificação, no período de 30/5/17 a 
30/5/18 (01 ano de vigência desta normativa), 1.383 empresas (MEI, ME e EPP) foram licenciadas, 
conforme dados do Sistema Betha Tributos, em 14/6/18. Estas medidas desburocratizam o 
sistema, conforme premissas da REDESIMPLES. (Anexo 1 e ver complemento da resposta no 
anexo 2). 

 

9.16) A prefeitura concede alvará de funcionamento para micro e pequenas empresas 

estabelecidas em residências? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quantas empresas (pequenos negócios) foram beneficiados? 

 

9.17) A prefeitura concede alvará de funcionamento para micro e pequenas empresas 

estabelecidas em áreas desprovidas de regularização fundiária e imobiliária (sem habite-se)? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quantas empresas (pequenos negócios) foram beneficiados? 



 
 

9.18) A emissão de alvará de funcionamento para as atividades de baixo risco é feita de forma 

online, sem necessidade de atendimento presencial ou apresentação de documentação física nos 

órgãos licenciadores municipais? 

 

◯ Sim 

✖  Não 

 
10) Atendimento unificado e desburocratizado para os pequenos negócios 

 
Com a implantação da REDESIMPLES no Município de Bento Gonçalves, passou-se a adotar a 

entrada única de documentos, bem como, a simplificação dos processos, através da 

linearidade dos procedimentos para legalização e regularização das empresas. Tendo a Sala do 

Empreendedor como porta de entrada, que disponibiliza todos os serviços inerentes à 

legalização e regularização de empresas, o usuário escolhe o(s) serviço(s) que pretende  

utilizar, mediante sistema de fichas coloridas que indicam o tipo de serviço, aguardando sua 

chamada para receber atendimento pessoal e diferenciado, voltado, especificamente, para o 

seu negócio, de modo a facilitar e simplificar o processo, onde dispõe dos seguintes serviços: 

I) orientações e encaminhamento de inscrição municipal, alvará de funcionamento e 

localização e alterações; II) consultas de viabilidade locacional e documental; III) inscrição 

municipal, alterações, baixas, protocolos; IV) orientação e liberação de notas fiscais de 

serviços e imposto sobre serviços (ISS); V) impressão de alvarás, guias de pagamento e 

documentos; VI) orientações e encaminhamento de licenciamento ambiental; VII) orientações 

e encaminhamento de alvará sanitário; VIII) orientações e encaminhamento, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, de processos referentes ao Sistema 

de Inspeção Municipal e agroindústria familiar; IX) entrada única de documentos para Junta 

Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul e demais serviços afetos à 

Junta; X) encaminhamentos relacionados a certidões de zoneamento, numeração predial, 

edificações, regularização de obras, e serviços direcionados ao Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano; XI) apoio à gestão dos pequenos negócios pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), através da oferta de consultorias, 

capacitações, agendamento de visitas para o perfil empresarial, auxílio em eventos 

relacionados a empreendedorismo no Município de Bento Gonçalves e região. A Sala do 

Empreendedor realizou no primeiro trimestre de 2018, 7.149 atendimentos, contando com 

equipe multidisciplinar, com formação adequada e específica, composta por servidores das 

áreas afins: licenciamento ambiental, vigilância sanitária, finanças, IPURB, alvarás, 

desenvolvimento econômico, Junta Comercial e, também, técnico do SEBRAE. (Anexos 03, 04 

e 05) 



 

O Município busca constantemente o aprimoramento dos serviços ofertados, promovendo as 

seguintes iniciativas (ver complemento no anexo 2): 

I) parceria com SEBRAE para empresas que demandem a necessidade de elaboração de 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Licenciamento Ambiental; 

II) emissão de Normativa nº 01/16, esclarecendo as atividades passíveis de EIV, realizando a 

linearidade de entendimentos - Anexo 1; 

III) implantação de medidas voltadas à questão do Habite-se, discorrido nos tópicos 9.16 e 

9.17; 

IV) Adoção de “Termo Auto-Declaratório” para atividades que demandem licenciamentos 

externos ao Município, mediante consignação de prazo para apresentação posterior da 

documentação faltante, sendo expedido Alvará Provisório, que deriva do art. 4º da Lei 

Municipal nº. 4.697/09; 

V) Implantação da Semana Municipal do Empreendedorismo – Anexos 1 e 4; 

VI) Avaliação constante dos serviços oferecidos na Sala do Empreendedor. 

11) A prefeitura promove outras iniciativas para desburocratizar os serviços 

e atendimento prestados aos pequenos negócios (microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte), contribuindo para o seu desenvolvimento e 

competitividade? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 

Quais iniciativas foram realizadas?  

 
 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 



Considerando as metas inicialmente traçadas em função do diagnóstico levantado à época 

da implantação da REDESIMPLES em Bento Gonçalves, obtêm- se os seguintes resultados: I) 

redução no prazo para liberação e regularização de empresas, em 50% do número de dias, 

passando de 58 para 29, com o destaque para a segurança jurídica dos negócios, pois, o 

empreendimento atualmente licenciado está efetivamente apto ao exercício de suas 

atividades (Anexo 2.2); II) ampliação do número de pessoas jurídicas em atividade (MEI, ME, 

EPP), em 37%, passando de 9.499 para 13.051(2014 até 03/5/2018). (Anexo 2.3); III) 

realização de consultas prévias de viabilidade e locacional e utilização da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) como referencial para o licenciamento de 

atividades de pessoas jurídicas no Município; IV) implantação e operacionalização da Sala do 

Empreendedor (Anexos 03 e 04), contando com equipe multidisciplinar, composta por 

servidores das áreas afins: licenciamento ambiental, vigilância sanitária, finanças, IPURB, 

alvarás, desenvolvimento econômico, Junta Comercial e, também, técnico do SEBRAE, onde 

no 1º trimestre de 2018 foram realizados 7.149 atendimentos (Anexo 04). V) entrada única 

de documentos e linearidade do processo; VI) digitalização dos processos de inscrições, 

alterações e baixas realizadas pelo Escritório Regional da Junta Comercial, Industrial e de 

Serviços em Bento Gonçalves, sediado junto à Sala do Empreendedor; VII) efeito 

multiplicador da atividade, verificando-se na execução dos serviços prestados pelas 

Secretarias afins: Desenvolvimento Econômico, Finanças, Meio Ambiente, Vigilância 

Sanitária, Agricultura, IPURB, e, além disso, nas parcerias firmadas para melhor 

gerenciamento dos processos, impactando positivamente em todo o arranjo produtivo e 

comunidade. 
 
 
 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de execução 

Firmar Termo de Adesão junto ao SEBRAE 14/08/2014 

Articulação com os setores envolvidos para tratativas, elaboração de diagnóstico, 

informações, workshops, plano de ações 

04/09/2014 – 

17/12/2014 

Implantação 7/12/2014 – 

07/12/2015 

Execução e avaliação 10/12/2015 aos dias 

atuais 

 

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



A implantação da REDESIMPLES no Município de Bento Gonçalves apresentou alguns desafios 

iniciais, podendo-se citar: I) dificuldade de integração às novas tendências de fluxo que o 

projeto se propõe, para alinhamento das legislações específicas aos trâmites processuais que 

seriam implementados, como, por exemplo, os Setores de Licenciamento Ambiental e 

Vigilância Sanitária; II) desconforto por parte de alguns servidores públicos para assimilar a 

novidade processual, no tocante à mudança de hábitos e formas de gerenciamento dos 

processos para desburocratizar o sistema, demandando trabalhos de conscientização para 

mudança de paradigma dos usos e costumes habitualmente praticados; III) incredulidade por 

parte de usuários deste serviço público (contadores, empreendedores), sendo necessário 

período de adaptações à nova forma de gerenciar os processos de licenciamentos e 

regularização de empresas. A superação se apresentou na prática do cotidiano, onde através 

da boa gestão foi possível firmar a importância dos serviços prestados nesta nova realidade, 

tendo os usuários e servidores públicos convencidos da melhoria implantada. 

Atualmente, o processo e seu fluxo encontram-se “aprovados” pela comunidade, pois, além 

da desburocratização do sistema, promove a segurança jurídica dos negócios, tão importante 

para a competitividade empresarial, ordenamento urbano e populacional, atendendo aos 

princípios constitucionais para qualidade de vida da população (Anexos 03 e 05). Tal 

afirmativa se comprova no número de licenças ambientais emitidas para operações 

empresariais, onde se observa que no ano de 2015 (antes da efetiva implantação da 

REDESIMPLES) foi de 133 licenças, já no ano de 2016, o número ampliou em 280%, passando 

para 373 licenças emitidas, e, no ano de 2017 o crescimento manteve-se, sendo 524 licenças 

efetivadas, demonstrando que, além das facilidades ofertadas ao público empresarial, a 

comunidade vem ganhando melhorias na qualidade de vida, já que as empresas estão 

adotando os cuidados necessários com o ambiente em que se estabelecem (Anexo 2.4). O 

formato adotado para desburocratização do sistema no Município gera a segurança jurídica 

dos negócios, pois o empreendedor, para receber seu Alvará de Funcionamento e Localização, 

deve apresentar a documentação compatível às atividades realizadas, demonstrando a 

legalidade de sua operação, inexistindo passivos a serem cumpridos ao longo dos anos, 

apenas a manutenção da regularidade. 
 
 
 
 
 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 

 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram firmadas parcerias com SEBRAE  

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); JUCISRS (Junta 

Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul) e APESCONT 

(Associação dos Profissionais e Empresas de Serviços Contábeis de Bento 

Gonçalves). Cada ente parceiro tem a sua devida importância na implantação 

e manutenção do sistema em funcionamento, dentro de suas especificidades: 

a) o SEBRAE quanto à disponibilização de consultoria para implantação da 

REDESIMPLES, desde o diagnóstico da situação à época, realização de 

workshops, treinamentos da equipe, efetividade do convênio e manutenção 

de assessorias no pós-implantação. Sempre parceiro para contribuir no 

processo evolutivo das melhorias de acordo com a modernização do sistema, 

estando, inclusive, disponibilizando atendimento a empreendedores junto à 

Sala do Empreendedor. Também, disponibiliza capacitações contínuas para os 

servidores que atuam nesta área, como forma de aplicação de melhorias na 



 
 
 

 

 
 

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

Muito embora o levantamento de despesas mensais demonstre custos relativos à implantação do 
programa, os resultados alcançados demonstram ótima relação custo/benefício, uma vez que a 
implantação do projeto REDESIMPLES não onerou o Município de Bento Gonçalves em despesas 
extras a que já dispunha, pois, houve a disponibilização de espaço físico, pessoal e material 
próprios, ocorrendo a realocação de servidores das áreas afins (Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Finanças, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano – IPURB), em espaço único. Em contrapartida, por tudo o que já 
foi discorrido, se observa melhor prestação dos serviços públicos aos usuários, mediante a 
legalidade e a eficiência dos atos praticados, gerando maior competitividade econômica e atração 
de novas empresas. 
 

assessorias no pós-implantação. Sempre parceiro para contribuir no processo 

evolutivo das melhorias de acordo com a modernização do sistema, estando, 

inclusive, disponibilizando atendimento a empreendedores junto à Sala do 

Empreendedor. Também, disponibiliza capacitações contínuas para os 

servidores que atuam nesta área, como forma de aplicação de melhorias na 

gestão dos processos (Anexos 01 e 03); b) a JUCISRS no aspecto de conveniar 

com o Município a implantação do Escritório Regional em Bento Gonçalves, a 

disponibilização de acessos, por meio virtual, de consultas de viabilidade 

locacional de empresas para inscrição ou alterações, bem como, a parceria 

para digitalização dos processos de inscrições, alterações e baixas em Bento 

Gonçalves, garantindo agilidade e segurança no arquivamento de empresas; 

c) a APESCONT (Associação dos Profissionais e Empresas de Serviços 

Contábeis de Bento Gonçalves), que desde o início, prestou apoio às 

mudanças do sistema, no sentido de sensibilizar o grande público e, no 

decorrer, apontou para novas soluções, a fim de aprimorar os serviços 

prestados (Anexos 04 e 05). 

 



 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 

 
O Município de Bento Gonçalves tem expectativa na continuidade do projeto, de forma 

permanente, bem como, tem previsão para sua evolução, pois, já se está estudando a 

viabilidade de implantação de novas tendências, como por exemplo: 

- informatizar o sistema de inscrições municipais e liberação de alvarás on-line, mediante 

protocolização digital, havendo previsão de abertura de processo licitatório para janeiro/2019, 

com vistas à contratação de nova empresa para base de dados de informática; - implantar 

sistema QRCODE e marca d’água nos Alvarás de Localização e Funcionamento, visando agilizar 

os procedimentos de fiscalização e tornar mais eficiente os processos de legalização e 

regularização de empresas; - manter a lei geral municipal das micro e pequenas empresas 

constantemente atualizada, observadas as novas tendências e legislação federal, o que se 

encontra em tramitação junto à Câmara Municipal de Vereadores, mediante o PLO nº. 

52/2018 e estará criando o Comitê Municipal Gestor da REDESIMPLES (Anexo 01); - fortalecer 

e expandir as parcerias firmadas, a fim de que se possa prestar melhor serviço público, 

ampliando-os de acordo com as necessidades dos empreendedores; - implantar pesquisa de 

satisfação de atendimento ao público; - melhorar o processo, através de novo sistema para 

quantificação de dados. 
 
 
 
 

 

18) Considerações finais 
 

A implantação da REDESIMPLES no Município de Bento Gonçalves demonstrou-se pertinente sob 

o ponto de vista legal, atendendo aos princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública, principalmente na finalidade a que se destina, ou seja, na regularização e liberação de 

empresas. A certeza da boa gestão, alicerçada em princípios de legalidade, eficiência, 

economicidade e impessoalidade, promoveu, além da desburocratização dos processos, a 

segurança jurídica dos negócios, máxima perseguida pelas gestões públicas de excelência, pois, é 

justamente o que garantirá o êxito em longo prazo para manutenção do projeto, bem como, das 

empresas que se estabelecem e se regularizam, reiterando-se a inexistência de passivos a serem 

cumpridos ao longo dos anos, apenas a manutenção da sua regularidade. O formato adotado 

para desburocratização do sistema no Município logra êxito em questões ambientais, sanitárias, 

zoneamento, impacto de vizinhança e prevenção contra incêndio, deixando empreendedor, ente 

público e população seguros em suas atividades. 



ANTONIO CARLOS PALUDO 

 
 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade de relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

◯ 3 

✖ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum 

19.4) Beneficiado 

Nome 

 
 
 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

54 3453-1757 acpaludo@troianepaludo.com.br 

Presidente da Associação dos profissionais e Empresas de serviços contábeis de 

Bento Gonçalves 

Sou Antonio Carlos Paludo, atualmente estou como presidente da Associação dos 

mailto:acpaludo@troianepaludo.com.br


 
 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

(54) 99666-3801 leandroscotta@hotmail.com 

Sócio da empresa LIMPACTO Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. 

contadores de Bento Gonçalves uma entidade que hoje tem cinquenta e quatro 

anos, e como é uma entidade que representa a classe contábil em nossa cidade 

ela com certeza participou de toda a implantação da Sala do Empreendedor na 

nossa cidade bem como do REDESIM varias vezes convidados a dar nossa opinião 

com relação a esse novo sistema e fomos recebidos pela municipalidade muito 

bem e nos podemos dar nossas opiniões a respeito disso.(Continuação ver Anexo 

5 e vídeo) 

GIANFRANCO BELLE 

(54)3453-1783 gianbelle@limpacto.com.br 

Meu nome é Gian Franco Bellé sou sócio da empresa Limpacto Comércio de 

produtos de Higiene e Limpeza , nossa empresa está situada hoje no Bairro 

Botafogo na rua Belo Horizonte em Bento Gonçalves, vou relatar um pouquinho 

da experiência que tive na Sala do Empreendedor onde a empresa acabou indo 

utilizar o serviço até a Secretaria para fazer uma mudança de endereço, uma 

experiência muito boa que eu tive na casa do Empreendedor pela agilidade na 

questão da documentação tive auxilio na revisão de todas as atividades da 

empresa...(Anexo 5 e vídeo 

LEANDRO SCOTTA 

mailto:leandroscotta@hotmail.com
mailto:gianbelle@limpacto.com.br


 
 

Função 

 
 

Relato 

 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

Presidente do Observatório Social de Bento Gonçalves e Sindicato do Comércio 

Varejista de Bento Gonçalves 

Proprietário Restaurante Chang Thai Cozinha Asiática 

Olá, meu nome é Leandro Scottá, e eu to aqui hoje para falar sobre a Sala do 

Empreendedor. Eu sou proprietário da Chang Thai, e por duas vezes nesses dois 

últimos anos eu passei pela sala do empreendedor para abrir dois restaurantes, 

que hoje funcionam em Bento Gonçalves. Na minha passada pela sala do 

Empreendedor eu fui muito bem recebido, fui muito bem atendido, toda vez que 

eu precisei de alguma coisa, toda vez que eu tive alguma duvida, eu fui atendido, 

com clareza, rapidez... (Ver Anexo 5 e vídeo no pendrive) 

DANIEL AMADIO 

(54) 3055-2030 danamadio@hotmail.com 

Quero fazer um depoimento na questão da sala do empreendedor e da rede SIM 

que esta implantada aqui em Bento Gonçalves, na facilidade que ela vai trazer 

aos empresários, empreendedores que por ventura, resolverem se fixar em nossa 

cidade. Agilidade que vai acontecer dento desta estrutura toda criada através da 

Sala do Empreendedor e da Rede SIM, ou seja, todas as documentações 

necessárias para a abertura de uma empresa ...(Ver Anexo 5 e vídeo no pendrive) 

mailto:danamadio@hotmail.com


20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / 

email 

Função 

Sílvio Bertolini Pasin 54 3055-7037 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Cristina Valéria Passaglia 

Bruschi 

54 3055-7032 Agente Municipal de Desenvolvimento 

Adriana Luci Camerini 54 3055-7032 Chefe de Gabinete 

Fernanda Nardini Tecchio 54 3055-7248 Setor de Educação CTEC - Coordenadoria de Tecnologia de 

Informação e Comunicação 

 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Guilherme Rech Pasin 

08/08/2018 


