
REDESIMPLES

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS
PARA O SEU MUNICÍPIO

Desburocratizar é investir
no empreendedorismo.

Dúvidas e informações entrar em contato com a Gerência de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae RS.

(51) 3216.5086 



SOBRE A REDESIMPLES

POR QUE TODOS SAEM GANHANDO?

O PROJETO REDESIMPLES

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios, REDESIM, criada pelo Governo Federal através da Lei nº 11.598 
de 3 de dezembro de 2007, tem como premissa básica abreviar e simplificar 
procedimentos.

Aderindo ao sistema, a prefeitura fomenta a economia local diminuindo a 
burocracia, gerando mais empregos, renda e facilitando a vida do empreendedor.

*Fonte: Sebrae RS

A Redesimples faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis 
pelo registro, inscrição, alteração, baixa e licenciamento de empresas, por meio de uma única 
entrada de dados e documentos, acessados pelo Portal da Redesimples.

Todo o processo de registro e legalização das PJs no Brasil está sendo redesenhado para atingir 
objetivos e necessidades atuais: redução de procedimentos; transparência; simplificação e 
padronização no cumprimento das obrigações; redução de custos e de prazos.

Em parceria com a Junta Comercial, Industrial e 
Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), montamos 
uma rede de apoio para simplificar e desburocratizar 
o processo do registro e licenciamento de empresas, 
além de integrar os órgãos no âmbito da União, 
Estado e municípios.

No RS todos os órgãos já estão integrados: Receita 
Federal, JucisRS, Sefaz RS, Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.

MENOS BUROCRACIA = MENOS TEMPO E CUSTO 
PARA LEGALIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS

REDESIMPLES:
TRANSFORMANDO O RS

287
municípios integrados

(até 01/2020)*

92%
das MPEs

beneficiadas*

57%
dos municípios

integrados*

O MUNICÍPIO:
• Base de dados cadastrais centralizada e compartilhada;
• Controle de todas as empresas constituídas no município;
• Facilidade e aumento do controle de órgãos de fiscalização;
• Redução da burocracia;
• Ambiente mais favorável ao empreendedorismo.

OS USUÁRIOS:
• Informações prévias de forma centralizada;
• Entrada única de dados e documentos;
• Redução do tempo do registro e licenciamento de empresas; 
• Quem circula é a informação, e não o cidadão.

INTEGRAÇÃO SEM CUSTO
PARA A PREFEITURA. 


