
DESBUROCRATIZAÇÃO

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Pernambuco



COMITÊ DE DESBUROCRATIZAÇÃO

• Instituído através do Decreto 49.263, de 06 de agosto de 2020, 
têm como objetivo analisar e simplificar os processos de 
abertura e de licenciamento de empresas, visando a 
melhoria do ambiente de negócios no Estado.



COMPETÊNCIAS
• Definir a coordenação do projeto de desburocratização da abertura e licenciamento de 

empresas em Pernambuco;

• Identificar os principais envolvidos nesse processo;

• Definir a governança do comitê;

• Mapear o processo completo de abertura;

• Mapear cada um dos procedimentos para abertura de empresas nos municípios;

• Encontrar pontos de melhoria no processo de abertura e licenciamento;

• Definir diretrizes para o projeto de desburocratização.



ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

SDEC ADDIPER JUCEPE

SEFAZ

SEPLAG

SETEQ APEVISA

CBMPE SEBRAE
ADAGRO

CPRH



CENÁRIO IDENTIFICADO – MAPEAMENTO 2021



LINHA DO TEMPO
• LEI Nº 17.402 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 – dispõe sobre o Programa de Desburocratização para registro, 

abertura e funcionamento de estabelecimentos privados industriais, comerciais e prestadores de serviço no 

Estado;

• ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA entre SDEC – ADEPE – SEBRAE, firmado em dezembro de 2021, 

visando: (1) Melhoria do ambiente regulatório de negócios, (2) Fomento à inovação voltados a 

competitividade para empresas de micro e pequenos negócios e (3) Promoção do desenvolvimento regional 

e inclusão sócio produtiva;

• PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE DESBUROCRATIZAÇÃO;

• DECRETO Nº 52.005 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 – que dispõe sobre a classificação de todas as atividades 

econômicas (1331 CNAES);

• LEI Nº 17.537 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - altera a Lei nº 11.186 de dezembro de 1994, mudando a 

validade do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros para até três anos.



MARCA EMPREENDE PE

Lançada em dezembro de 2021.
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