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SINDIBEBIDAS CONDER
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.

09/11/17 22/12/19 Em Andamento 27/08/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.

SINDIFRIO CONDER
O programa Simplifica-ES busca 
essa padronização.

Reunir Conder/Camara de 
Alimentos e Bebidas 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.

26/10/17 22/12/19 Em Andamento 27/08/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.

SINDIPLASTES CONDER

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 Simplifica no âmbito 
estadual 

24/08/17 31/12/19 Em Andamento Sim Projeto Priorizado pelo Conselho - Simplifica-ES, atende a demanda. 27/08/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.

SINDIPLASTES CONDER

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 Faça Fácil para PJ 24/08/17 31/12/19 Em Andamento Sim Projeto Priorizado pelo Conselho - Simplifica-ES, atende a demanda. 27/08/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.
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SINDIPLASTES CONDER

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.

Mapear legislação divergente e 
inexequível para proposição de 
alteração ou adequação (ação 21 
da agenda do compete)

24/08/17 31/12/19 Em Andamento Sim Projeto Priorizado pelo Conselho - 10 Medidas, atende a demanda. 06/06/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.

SINDIPLASTES CONDER

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 ação 20 da agenda do 
compete com ênfase no 
ambiental - Criar uma esfera 
institucional de articulação entre, 
estado, municípios e o setor de 
embalagens para flexibilização e 
unificação de exigências legais 
para licenciamentos.

24/08/17 31/12/19 Em Andamento Sim Projeto Priorizado pelo Conselho - 10 Medidas, atende a demanda. 28/08/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.

SINDIPLASTES CONDER

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

24/08/17 31/12/19 Em Andamento Sim Projeto Priorizado pelo Conselho - Simplifica-ES, atende a demanda. 27/08/2019

27/05/19: Em reunião com os representantes dos sindicatos, foram apresentados os números 
do SIMPLIFICA ES e o andamento do projeto e avaliado que o desafio encontrados pelos 
industriais esta na falta de padronização das solicitações realizadas pelos fiscais. Executiva do 
CONDER solicitou aos os representantes dos sindicatos que apresentem as divergências entre 
as solicitações via documentos dos fiscais para que o CONDER possa atuar junto aos orgãos. 
06/06/19: Será realizado workshop do Simplifica ES, nos dias 11 e 12 de junho, com foco na 
adesão dos 47 municípios que ainda não asinaram com o programa da vigilância sanitária na 
sede da Findes. Uma parceria Findes e Governo. 27/06/19: Serra e Cariacica passam a emitir o 
Alvará Sanitário em até 24h via Simplifica ES por autodeclaração para atividades de baixo 
risco.02/08/19: Apresentada a LID de Cariacica em reunião com o Ministério Público para 
análise da legislação e sugestões. 20/08/19: Participação da Findes na Assembléia de prefeitos 
da Amunes para tratar das 10 medidas. O IEMA esteve representado e pautou pelo 
licenciamento municipal, revisão de normatvas, autodeclaração e validade de licenças maiores 
conforme previsto no CONAMA.Secretário de Meio Ambiente do Governo estava presente e 
reafirmou a importância da municipalização do licenciamento. Cariacica esteve representada 
apresentando a LID. 21/08/19: Em conversa com o secretário Paulo Meneguelli, fomos 
informados que o modulo renovação de licença do Simplifica não foi entregue aos municípios, 
porém, o governo já providenciou a compra e fará a entre oficial no dia 28/08 no evento da 
MP881.


