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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP) 

 

Conselho/Câmara Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS 

Programa Associado 5.1 Melhorias Estruturais da Ambiência de Negócios 

Eixo 5. Estado, Instituições Civis e Sociedade 

Presidente João Bosco Reis da Silva 

Executivo Paulo Cezar de Siqueira Silva 

Projetos Priorizados Agenda Ambiental do Simplifica-ES 

 

Contexto, Antecedentes e Justificativa 

O Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade (COEMAS) orienta o posicionamento do 

empresariado sobre as políticas de gestão ambiental, acompanha as legislações federal, estadual e 

municipais que tratam desse tema, avalia as ações de instituições públicas e privadas que buscam 

incorporar a sustentabilidade como condição do desenvolvimento econômico e social, produz 

estudos sobre o licenciamento dos investimentos, sobre as necessidades de saneamento, sobre o 

planejamento e as políticas de gestão dos recursos hídricos e sobre as possibilidades da gestão dos 

resíduos industriais e urbanos.  

Neste contexto o COEMAS contribui para que a indústria capixaba seja cada vez mais competitiva e 

reconhecida como protagonista do desenvolvimento sustentável do Estado do ES, se inserindo de 

forma ativa na agenda de aperfeiçoamento da legislação ambiental, de estímulo às práticas 

inovadoras de conservação e uso eficiente dos recursos naturais. 

A articulação para cumprimento do propósito do COEMAS tem como seus principais atores o Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, a Agência Estadual de Recursos Hídricos – 

AGERH e o Instituto de Defesa Agroflorestal, autarquias com autonomia técnica, financeira e 

administrativa para a gestão de assuntos relacionados a agenda ambiental e dos recursos hídricos no 

Estado do ES. 

Por meio do Conselho Temático de Desenvolvimento Regional (CONDER), a FINDES atua juntamente 

com o Governo do Estado no projeto Simplifica –ES, no qual, aonde foi feita uma consultora pela Elo 

Group  e foi diagnosticado que de acordo com os princípios da RedeSimples, o empreendedor deveria 

ter um caminho simples para registrar, legalizar ou encerrar seu negócio – mas na prática, a realidade 

é outra. No Espírito Santo, a falta de integração entre os órgãos e a falta de clareza deixa o 

empreendedor confuso e sua jornada, muito mais difícil e trabalhosa.  
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Portanto o Conder por meio de suas 15 regionais encampou esse desejo de desburocratizar e 

viabilizar o programa Simplifica-ES em todos os municípios capixabas. 

O programa Simplifica-ES busca a integração entre os dados cadastrais da Receita Federal do Brasil 

e os diversos órgãos Estaduais e Municipais, otimizando e reduzindo o tempo dos procedimentos de 

registro e licenciamentos; desburocratizar e reduzir a duplicidade de exigências de documentos 

através de uma entrada única de dados pelo Portal do Empreendedor e a Integração de todos os 

municípios e órgãos do estado (SEFAZ, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, IEMA e IDAF). 

Deste modo, tendo em vista que o Simplifica tem um conjunto de ações relacionadas à gestão 

ambiental e de recursos hídricos, propomos que estas ações específicas desta agenda sejam 

implementadas e monitoradas através de projeto específico do COMEAS 

O projeto atende Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivos e Legislativos e Agenda 

Sindical nos seguintes itens: 

 

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivos e Legislativos 

 Fortalecer e expandir o Simplifica-ES e adotar o programa proposto pela Findes 
"As 10 Medidas Contra a Burocracia" no licenciamento ambiental. 

 Eliminar entraves desnecessários para obtenção de licenças e alvarás de 
funcionamento e ambiental para as indústrias de maior risco 

 Editar o Código Estadual de Meio Ambiente 

 Apoiar e articular fortemente, com todos os poderes e órgãos reguladores em 
todas as esferas, para que projetos estruturantes do ES sejam realizados no 
tempo planejado 

 Votar pela aprovação de leis que melhorem o ambiente de negócio 

Agenda Sindical 

Desafio Ação 

Falta de critério e padronização dos órgãos 
reguladores (GT Inovação + Simplifica) 

Reunir com equipe do novo Governo e 
nova cordenação do programa Simplifica-
ES e tratar de todas as padronizações dos 
orgão que estão incluídos no programa. 

Legislação complexa e difusa (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
podem legislar). As empresas ficam todas 
vulneráveis à interpretação dos fiscais e à 

Reunir Conder/Camara de Alimentos e 
Bebidas com equipe do novo Governo e 
nova coordenação do programa 
Simplifica-ES e tratar de todas as 
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morosidade dos licenciamentos. Mais um 
óbice ao desenvolvimento dos negócios. 

padronizações dos orgão que estão 
incluídos no programa. 

Legislação complexa e difusa (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
podem legislar). As empresas ficam todas 
vulneráveis à interpretação dos fiscais e à 
morosidade dos licenciamentos. Mais um 
óbice ao desenvolvimento dos negócios. 

Replicar o Simplifique no âmbito municipal 

Replicar Faça Fácil para PJ – monitorar a  
implantação dos escritórios do 
Empreendedor nas cidades das Regionais 

Burocracia, duplicidade de interpretação, 
demora na reabilitação - foco nas médias 
e grandes 

Reunir Conder/Câmara de Alimentos e 
Bebidas com equipe do novo Governo e 
nova coordenação do programa 
Simplifica-ES e tratar de todas as 
padronizações dos órgão que estão 
incluídos no programa. 
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Público-Alvo 

 Diretorias Regionais 

 Conselhos Regionais 

 Indústrias e trabalhadores 

 Órgãos Estaduais e Federais – especialmente IEMA, AGERH e IDAF 

 Empresas e Empresários 

 Municípios e Sociedade 

 

Objetivo 

O programa SIMPLIFICA-ES e tem por objetivo realizar um diagnóstico dos processos de Registro, 

Legalização e Encerramento de negócios no Espírito Santo e propor alterações nos processos e nos 

seus aparatos normativos 

 

Resultados e Benefícios 

Facilitar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas no estado gerando facilidade, 
segurança e agilidade para o poder público e para o cidadão empreendedor. 

 Eliminação da burocracia no processo do registro e legalização de empresas 

 Redução do tempo de ciclo para um empreendedor abrir e legalizar um negócio; 

 Desburocratização e redução do esforço do empreendedor; 

 Visibilidade gerencial e transparência na execução dos serviços;  

 Aumento da eficiência operacional na execução dos processos 

  Resultados e Benefícios para o Empreendedor/empresário 

1. Redução no tempo de abertura de empresas 
2. Redução dos custos de deslocamento, duplicidade de ações, entrega de documentações, etc 
3. Ambiente único, simples, seguro, interativo e com rápido retorno para as solicitações 
4. Informações e orientações consolidadas na internet, pagamento de taxas e tributos em meio 

eletrônico, informatização das obrigações acessórias 

  Resultados e Benefícios para o Municípios 

1. Otimização de recursos para o processo de abertura, manutenção e baixa de empresas 
2. Padronização da legislação tributária municipal, automatização e melhoria de processos 
3. Apoio e racionalização às ações de fiscalização 
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Resultados e Benefícios para a Sociedade 

1. Redução da economia informal 
2. Satisfação e maior probabilidade de sucesso ao cidadão empreendedor 
3. Criação de empregos formais 
4. Acesso do Microempreendedor Individual à previdência social 
5. Crescimento da produtividade aliada ao desenvolvimento sustentável 
6. Crescimento econômico. 

Descrição do Escopo 

O Simplifica Espírito Santo é uma ferramenta que faz a integração entre os dados cadastrais da 

Receita Federal do Brasil e os diversos órgãos Estaduais e Municipais que participam do processo de 

abertura, alteração e baixa de empresas e as disponibiliza na rede mundial de computadores – 

Internet em um ambiente integrado, interativo e de fácil acesso. Este projeto contemplará a agenda 

ambiental do SIMPLIFICA, no que diz respeito aos órgão reguladores de meio ambiente. 

 

Mapa de Entregas 

 Indicadores de performance de cada município; 

 Melhoria no ambiente de negócios, manutenção de empresa e atração de novas nos 
municípios; 

 Geração de emprego, renda e receita; 

 Programa Estadual de Desburocratização do Ambiente de Negócios (Simplifica ES) pelo 
Governo do Estado. 

 

Cronograma Preliminar 

Projeto Prazo Limite 

Definir agenda ambiental do Simplifica-ES 15/05/19 

Obter do CONDER demandas da agenda ambiental do SIMPLIFICA 

no governo atual 

15/04/19 

Reunir com interlocutores dos órgãos ambientais para definir plano 

de trabalho para as ações previstas 

30/04/19 
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Assinar instrumento de cooperação com órgãos ambientais para 

implementação do plano de trabalho 

15/05/19 

Implementar  plano de trabalho 31/12/20 

Realizar reuniões conforme plano de trabalho estabelecido conforme plano de 

trabalho 

Monitorar execução do plano de trabalho 31/12/20 

Realizar reuniões de acompanhamento do planejamento 

estratégico, conforme plano de trabalho 

MENSAL 

  

Premissas 

 Funcionamento do Simplifica-ES 

 Utilização compartilhada da solução tecnológica do Observatório da Indústria, Observatório do 
Ambiente de Negócios e auxílio da assessoria da presidência da Findes; 

 Integração entre os dados cadastrais da receita e os órgãos estaduais e municipais. 

 

Restrições 

 Dificuldades de entendimento político institucional da importância dos projetos para o 
desenvolvimento regional 

 Não entendimento da importância do programa para desburocratização dos órgão e 
municípios. 

 

Estimativa de Custos 

Custos internos de equipe 

Stakeholders 

 Presidência e diretorias do Sistema FINDES  

 Conselhos Regionais – Definição de temas para produção de estudos e projetos 

 Entidades dos Sistema FINDES – Atendimentos de demandas afins à missão da entidade 

 Indústrias, prefeituras e câmaras municipais, 
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 Áreas técnicas do IDEIES – Elaboração de estudos, pesquisas, projetos e propostas, banco de 
dados e cálculo de indicadores 

 Sindicatos – Usuários de informações para orientar atuação 

 Setor público – Regulação e/ou execução de demandas da indústria 

 Assembleia Legislativa – Monitoramento e articulação na aprovação de leis de interesse da 
indústria 

 Empresas – Propositores de agendas e ações, além de usuários de informações para orientar 
atuação 

 IEMA – licenciamento ambiental 

 AGERH – portarias de outorga 

 IDAF –licenciamento ambiental 

 Escritório de Projetos da FINDES – Gerenciamento intensivo do projeto 

 

Vitória (ES), março de 2019 

Elaboração 

 
____________________________________ 

Paulo Cezar de Siqueira Silva 
Executivo do COEMAS 

 

Aprovação 

 
 
 

 

_______________________________ ________________________________ 
João Bosco Reis da Silva 
Presidente do Conselho/Câmara 

Guilherme Weichert Neto 
Coordenador de Conselhos Temáticos e 
Câmaras Setoriais Industriais 

 


