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Foz do Iguaçu, 31 de maio de 2022. 

 
Oficio nº 630/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO
 
Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 517/2022.
 

Senhor Presidente:

       

Em atenção ao Requerimento no 517/2022, de autoria do Nobre Vereador Ney Patrício, encaminhado pelo 
Ofício no 676/2022-GP, de 13 de maio de 2022, dessa Casa de Leis, sobre informações das ações e avanços 
administrativos para a implementação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios – REDESIM, nos termos da Liberdade Econômica, remetemos a manifestação da Secretaria 
Municipal da Fazenda, por meio do Memorando no 27007, de 30 de maio de 2022.

 

Atenciosamente,

 

 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura: 

Nilton Aparecido Bobato – Secretário Municipal da Administração 

Francisco Lacerda Brasileiro - Prefeito Municipal 

 

 

Ao Senhor       
NEY PATRÍCIO DA COSTA 
Presidente da Câmara Municipal 
FOZ DO IGUAÇU – PR
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      D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente

2 – À disposição no SAPL

      Em 03/06/2022

     
     NEY PATRÍCIO
         Presidente
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MEMORANDO INTERNO

Emitente: SMFA / DIFI - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO Data: 30/05/2022

Destinatário:
SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS 
LEGISLATIVOS.

Assunto: R: REQUERIMENTO Nº 517/2022

Número: 
27007/2022

 
O Município de Foz do Iguaçu iniciou o processo de integração na Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM em 2014, tendo as primeiras 
reuniões com o Executivo Municipal, no entanto as ações efetivas para adequação e desenvolvimento 
de novos procedimentos e tecnologias foram iniciadas em 2017. 

Em 2017 iniciou o processo de integração entre JUCEPAR e os demais órgãos envolvidos, bem como 
o Município fez o processo de integração da Consulta Prévia automatizada, sendo o primeiro no 
Estado do PR a realizar a ação sem intervenção humana.

A implantação da Lei da Liberdade Econômica, Lei nº 13.1874/2019 foi realizada ainda em 2019, tendo 
sua comunicação realizada para o Ministério da Economia em dezembro do mesmo ano, sendo Foz do 
Iguaçu um dos primeiros municípios no Brasil a cumprir a legislação federal. Isto exigiu que fossem 
definidos os graus de risco para os órgãos licenciadores municipais, como Meio Ambiente e Vigilância 
Sanitária, da mesma forma tendo as adequações que envolviam a emissão de licenças da Secretaria 
Municipal da Fazenda. Estas ações somadas a inúmeras outras, destacaram o Programa DestravaFoz 
como uma política pública de simplificação e desburocratização que transformou a realidade local, 
contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios aos Iguaçuenses.

Em função dos avanços realizados na adequação do município no que se refere à alteração de 
procedimentos para emissão de licenças, dá-se nova dinâmica ao mercado onde é perceptível que o 
processo de abertura de empresas teve ganhos significativos no tempo necessário, houve aumento do 
número de empresas e processos de alteração que envolvem JUCEPAR e o Município, é notória a 
adequação do Município ampliando os benefícios propostos pela Lei da Liberdade Econômica. Neste 
sentido, o Município de Foz do Iguaçu está passando por uma nova fase, também como continuidade 
do Programa DestravaFoz, contemplando adequações e prevendo ajustes significativos a serem 
concluídos em poucos meses.

Nesta nova etapa inúmeros ajustes de procedimentos internos estão sendo implementados e terão 
reflexo na rotina de atuação do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Fiscalização, Planejamento e no 
órgão fazendário municipal, impactando diretamente em um novo modelo de abertura e alteração 
empresarial, permitindo ao empreendedor iguaçuense maior rapidez nos processos públicos 
empresariais. 

Os ajustes em andamento irão impactar em nova definição de grau de risco, principalmente no que 
tange a baixo e médio riscos, atendendo a possibilidade de emissão automática ou dispensa de atos 
públicos, podendo ter a necessidade de edição de novos regulamentos.

Estas ações fazem parte de um projeto piloto com o Governo do Estado e objetiva trazer maior 
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integração entre os órgãos integrantes da REDESIM e seus sistemas, a exemplo da Junta Comercial 
do Paraná, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária.

Com a plena integração de sistemas e redefinição de grau de risco o Município terá impacto em novas 
rotinas de uso das funcionalidades permitidas, gerando nova abordagem dos processos internos e 
aqueles de uso dos contadores e empreendedores, produzindo mais agilidade nos trâmites 
empresariais. As mudanças realizadas serão submetidas à aprovação do Ministério da Economia 
conforme preconiza a legislação vigente de Liberdade Econômica.

 

Sem mais para o momento, são essas as informações. 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura: 

Nilton Zambotto - Diretoria de Fiscalização - Portaria 66.703/2019  

Salete Aparecida de Oliveira Horst - Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: MEMORANDO INTERNO

Número: 27.007/2022

Assunto: R: REQUERIMENTO Nº 517/2022

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas. 

Para verificar as assinaturas clique no link: 

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3f174f86-5881-4162-99fd-7a7fcf63d465&cpf=70318450925

Hash do Documento
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3f174f86-5881-4162-99fd-7a7fcf63d465

DB90484EEA866DBE7505A5A4FC93D886958A69F31F45F7B6B680F17C75314C2C

 NILTON ZAMBOTTO  (Signatário) - CPF: 70318450925 em 30/05/2022  12:54:11 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

 SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST  (Signatário) - CPF: 72398302920 em 30/05/2022  14:30:40 

- OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/05/2022 é(são) :

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , 

produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito 

dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 4f23dcb8-465e-4c84-8c64-afa16b4d4c8f.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: OFÍCIO

Número: 630/2022

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 517/2022.

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas. 

Para verificar as assinaturas clique no link: 

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4f23dcb8-465e-4c84-8c64-afa16b4d4c8f&cpf=64806103934

Hash do Documento

Código para verificação: 

4f23dcb8-465e-4c84-8c64-afa16b4d4c8f
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Anexos
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RESPOSTA REQ 517-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 27007-2022 - SMFA.pdf - 

c43d10a1-e02a-4abf-aca2-ae621744a831

 Nilton Aparecido Bobato  (Signatário) - CPF: 64806103934 em 01/06/2022  16:44:41 - OK
Tipo: Assinatura Digital

 Francisco Lacerda Brasileiro  (Signatário) - CPF: 53736656491 em 02/06/2022  10:15:14 - OK
Tipo: Assinatura Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/06/2022 é(são) :

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , 

produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito 

dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.


