O Sebrae, em parceria com o Ministério da Economia, realizou o VIII Seminário Brasil Mais Simples, nos dias
06 e 07 de junho, em Brasília.
O foco do evento foi a troca de experiências e a construção de ações conjuntas referentes à simplificação da
abertura e legalização de empresas, em prol da melhoria do ambiente de negócios no país. Participaram 731
pessoas, entre gestores públicos da esfera federal, estadual e municipal, parceiros institucionais e outros
atores afetos aos temas da simplificação e desburocratização.
Foram realizados palestras, painéis e salas temáticas para debates de temas específicos. A programação
completa, com apresentações, fotos e material poderá ser acessada pelo site do evento.
Como resultado do Seminário foram apontados pelas 4 salas temáticas, alguns pontos importantes para
serem implementados até 2020. Tais pontos formam a Carta Brasil Mais Simples 2019 e estão relacionados
abaixo:
Sala 1 – REGISTRO MERCANTIL
• Digitalização de 100% de todas as Juntas (mudança no padrão de documentos – de arquivos para dados)
• Criação de um ranqueamento dos órgãos participantes da RedeSim
• Uniformização do Sistema de Registro
• Mecanismos de fiscalização, pelo DREI, da atividade das Juntas
• Geração de objetivo social a partir da descrição do CNAE.7
Sala 2 – INSCRIÇÕES TRIBUTÁRIAS
• Automatizar as inscrições, alterações e baixas nos cadastros tributários estaduais e nas capitais;
• Padronizar coleta de dados para uma ficha única de inscrição tributária;
• Fornecer ferramentas padrão de automatização dos atos tributários para municípios que não tiverem.
Sala 3 – MEI
• Sensibilização da temática MEI em âmbito municipal e estadual e outros atores;
• Parceria com os conselhos de classe;
• Redução da inadimplência.
Sala 4 – VIABILIDADE E LICENCIAMENTO
• Fomentar a adoção da viabilidade automática nas capitais;
• Implantar a classificação de riscos em pelo menos 30% dos municípios brasileiros;
• Estabelecer no âmbito do CGSIM a classificação de risco nacional relativa ao meio ambiente;
• Estimular o pagamento de taxa online com compensação automática.
Contamos com você para juntos alcançarmos um Brasil mais simples!

