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Informe o número e a classificação dos pequenos negócios

beneficiados pelo projeto.

 
 

Assinale os setores econômicos beneficiados pelo projeto.

Foz do Iguaçu - PR

Prefeito: Francisco Lacerda Brasileiro
População: R$ 256.088,00
Ano: 2010
PIB R$ Mil: R$ 14.676.000,00
Ano: 2018
PIB per capita: R$ 57,31
Ano: 2018
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal: R$ 0,79
Ano: 2016
Número de empresas optantes pelo Simples Nacional: R$ 28.385,00
Ano: 2020
Número de empresas: R$ 14.421,00
Ano: 2014

Título do projeto
FozDesenvolve - referência nacional em desenvolvimento econômico

Categoria
Cidade Empreendedora - Região Sul

O programa FozDesenvolve foi desenhado para atender mais de 20 mil
pequenos negócios, envolvendo MEIs, Micro Empresas e Empresas de
Pequeno Porte. São mais de 10 mil microempreendedores individuais e
aproximadamente 10 mil micro e pequenas empresas atendidas nas mais
diversas atividades. Até fevereiro de 2022 foi possível atender 17.386
empresas, destas 10.906 MEIs, 1.938 potenciais empreendedores, 3.606
Micro Empresas, 482 Empresas de Pequeno Porte e 452 empresas de porte
maior. Proporcionalmente ao número de empresas ativas existentes no
município é um dos maiores projetos do Brasil, atendendo com qualidade a
classe empresarial.

 X  Administração e Serviços Públicos
 Agronegócio

 X  Construção Civil

Página 1Página 1



 Outro (especificar)

 
 

Relacione as fontes e recursos investidos no projeto (R$).

 
 

Relacione as principais despesas e aplicações realizadas no

projeto (R$).

 X  Educação
 Instituições do 3º Setor

 X  Indústria
 X  Serviços
 X  Turismo

Identificação da
Fonte

Valor
Financeiro (R$)

Valor
Econômico
(R$)

Total (R$) (%)

Prefeitura
Municipal de
Foz do Iguaçu

1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00 81,82

Sebrae 400.000,00 400.000,00 18,18 0,00
Total 1.500.000,00 700.000,00 2.200.000,00 100,00

Natureza
da
Despesa

Valor
Financeiro
Prefeitura
(R$)

Valor
Econômic
o
Prefeitura
(R$)

Valor
Financeiro
Parceiros
(R$)

Valor
Econômic
o
Parceiros
(R$)

Total (R$) (%)

Contrataçõ
es de
consultoria
especializ
ada

1.500.000,
00

1.500.000,
00

68,18 Infraestrut
ura e
pessoal
Central

300.000,0
0

300.000,0
0

13,64 Consultori
a
especializ
ada

400.000,0
0

400.000,0
0

18,18 Total 1.500.000,
00
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Indique os objetivos e metas do projeto. 

a) Objetivo Geral

 

b) Objetivos Específicos e Metas

 
 

Descreva o cenário anterior ao desenvolvimento do projeto. *

Foi pensando em criar o maior programa que já existiu de apoio aos
empreendedores que foi elaborado o FozDesenvolve com o seguinte objetivo:
“Ampliar as contribuições do governo municipal para melhoria e fortalecimento
do ambiente de negócios e apoio aos empreendimentos, visando organizar
ações e programas municipais, bem como aumentar o ritmo de
desenvolvimento econômico e social de Foz do Iguaçu.”

Os objetivos específicos foram criados de forma a atender o maior número
possível de temas para a melhoria do ambiente de negócios pautados na Lei
Geral das micro e pequena empresa. Apesar do projeto atender todos os
temas previstos aqui definimos apresentar somente os objetivos específicos
que puderam ser implantados, como: Acesso ao crédito e aval empreendedor
(mais de R$ 30 milhões disponibilizados com fundo de aval aportado pelo
Município).  Inclusão econômica empresarial - resgate empresarial (buscar e
apoiar mais de 4mil empresas que estão ativas, porém irregulares).  Compras
públicas – escritório de compras (potencializar o escritório de compras e
mobilizar outros 20 compradores públicos para fortalecer a compra local,
atendendo mais de 2 mil empresas).  Desburocratização - DestravaFoz.
Central do Empreendedor (tornar o Município um dos 3 melhores do Estado
para se abrir empresa em questão de agilidade).  Inovação e tecnologia
(implantar ações e condomínio de startups para fortalecer o segmento de
tecnologia local).  Programa de retomada da economia (AceleraFoz – primeiro
programa estruturado do Brasil para recuperar a economia local).  Educação
Empreendedora (implantar o programa Cidade Empreendedora para a mais de
80% dos estudantes locais).
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Descreva como surgiu a ideia para o desenvolvimento do

projeto.

 
 

Descreva a solução proposta. *

O município encontrava se numa situação de descrédito com toda a
sociedade, já que inúmeros escândalos teriam aparecidos com a gestão
anterior, cujo prefeito foi cassado, preso e a maioria dos vereadores foram
afastados ou presos. Em 6 meses a prefeitura passou pela administração
temporária de 4 prefeitos, trazendo uma enorme descrença no poder público e
tinha causado barreiras quase que intransponíveis. Desta forma, seria
necessário pensar em estratégias de aproximação e de crença nos projetos
que começariam a ser apresentados pela nova gestão. Após a nova gestão
assumir e com a participação muito efetiva do Comitê Gestor de
Desenvolvimento Municipal (CGDM), várias soluções começaram a ser
apresentadas. Como muitas ideias estavam surgindo e a administração
municipal considerava muito eficaz o trabalho realizado pelo CGDM, algumas
ações começaram a se consolidar, na busca de mostrar aos empresários
locais que era tempo de começar a escrever uma nova história para a cidade e
essa história só seria bem-sucedida com a participação da sociedade civil
organizada. Coube ao comitê gestor de desenvolvimento local o desafio de
organizar uma retomada que fosse de interesse da classe empresarial.

A solução proposta foi, por meio do Comitê Gestor de Desenvolvimento
Municipal, criar um programa que pudesse contextualizar todos os temas da
Lei Geral, em especial os que realmente transformam o ambiente de negócios.
A proposta foi regulamentada pelo Decreto nº 26.792, de 8 de novembro de
2018, que Institui e regulamenta o Programa FozDesenvolve. O Programa
FozDesenvolve visa ampliar o ritmo de desenvolvimento econômico e social
de Foz do Iguaçu, priorizando ações que apoiem os empreendedores, gerando
riqueza e a melhoria do ambiente de negócio, sendo construído com a
contribuição e integração entre Poder Público e iniciativa privada, a partir da
atuação do Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal,  do qual participam
instituições como: SEBRAE, ACIFI, Câmara de Vereadores, FPTI, SINCOFOZ,
SESCAP/PR, SINDHOTÉIS, UNIOESTE, CRC/PR, SICOOB, CESUFOZ,
UDC, BANCO DO BRASIL, Observatório Social, UNILA, UNIAMÉRICA e
diversas secretarias municipais.
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O programa foi elaborado de forma a criar o acesso direto dos
empreendedores a inúmeros serviços e soluções que atendam aos diversos
temas que contr ibuam com o fortalecimento empresarial ,  como
desburocratização e simplificação implantando a Liberdade Econômica,
estímulo ao crédito com programa de Juro Zero e aval empreendedor, acesso
a mercado, associativismo, tributação diferenciada, educação empreendedora,
inovação e tecnologia, acesso à justiça, fortalecimento empresarial e atração
de empreendimentos. O formato do Programa apresenta benefícios imediatos
aos empreendedores iguaçuenses, bem como projeta benefícios futuros e que
asseguram a transformação positiva do Município, caracterizando este como
um dos maiores programas de desenvolvimento empresarial já visto na cidade.
O Programa permite que sejam criadas políticas públicas apropriadas e ações
que atendem às demandas empresariais, contando com a participação de
instituições parceiras. Nele estão inseridas ações como o DestravaFoz,
Resgate Empresarial, aporte de recursos na Garantioeste, Central do
Empreendedor, Escritório de Compras, entre outras. O governo municipal, com
o Programa, tem a condição de proporcionar melhoria e fortalecimento do
ambiente de negócios e apoio aos empreendimentos, visando organizar ações
e programas municipais, bem como aumentar o ritmo de desenvolvimento
econômico e social de Foz do Iguaçu, por meio dos seguintes eixos e ações:  I
- Acesso aos Mercados: a) Escritório de Compras: criado por vários parceiros
com o objetivo de divulgar as oportunidades de negócios de todas as
instituições que adquirem produtos e/ou serviços por meio de licitações,
priorizando e favorecendo as empresas locais; b) Foz Compra Foz: visa que
as compras realizadas pela Prefeitura priorizem as empresas locais (editais
exclusivos para Micro e Pequenas Empresas - MPE’s) e regulamentação do
Capítulo V - Acesso aos Mercados, da Lei Complementar nº 229/2014; c) Pró-
Educação Empreendedor na Escola: iniciativa de inclusão econômica dos
microempreendedores individuais como potenciais fornecedores de serviços
para as unidades escolares municipais.  II - Estímulo ao Crédito: a) Aval
Empreendedor: aporte de recursos pela Administração Municipal em uma
Sociedade de Garantia de Crédito para viabilizar acesso ao crédito aos MEI’s,
ME, EPP e Agricultura Familiar; b) Banco do Empreendedor: acesso ao
microcrédito fácil e orientado aos empreendedores através da parceria entre o
Município e a Fomento Paraná; c) Juro Zero: visa à concessão de
financiamento com juros zero aos empreendedores com operações pagas
totalmente em dia, afim de alavancar o investimento produtivo.  III -
Simplif icação e Desburocratização: a) Casa do Empreendedor: a
Administração Municipal oferece diversos serviços exclusivos aos
microempreendedores individuais de maneira ágil, transparente, digital e
totalmente gratuita; b) DestravaFoz: processo de abertura, alteração e baixa
de empresas de forma simplificada e menos burocrática (mapeamento e
reorganização dos processos nos órgãos municipais, vistoria colaborativa,
processo eletrônico com entrada única de dados).  IV - Inovação e Tecnologia:
a) Incentivo à Inovação e Tecnologia: parceria municipal com instituições
locais para ações, objetivando a geração de valor agregado destinado aos
pequenos negócios.  V - Acesso à Justiça: a) Conciliação Empreendedora:
parcerias para atender aos pequenos negócios extra judicialmente.  VI -
Associativismo: a) Grupos Associativos: orientações sobre negócios para
Clubes de Mães e demais grupos que queiram trabalhar de forma associativa.
VII - Educação Empreendedora: a) Educação Empreendedora: promove o
desenvolvimento de competências empreendedoras aos alunos do 1º ao 5º
ano.  VIII - Tributação Diferenciada: a) Tributação: diferenciação e até isenção
de taxas para microempresas e isenção total de taxas para MEI’s.  IX - Atração
de Investimentos: a) Atração de Investimentos: ações e divulgação de
oportunidades de negócios e benefícios para novos investimentos.  X -
Fortalecimento Empresarial: a) Resgate Empresarial: resgate de empresas
inativas ou informais visando à identificação e apoio às empresas sem licenças
municipais; b) Centro de Qualificação Empresarial: espaço que concentra as
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In forme  se  o  munic íp io  ader iu  aos  Obje t ivos  do

Desenvolvimento Sustentável - ODS.

 
 

Identifique quais ODS foram contemplados no projeto.

17 - Parcerias e meios de implementação Ações do projeto para

atendimento aos ODS:

principais qualificações e treinamentos relacionados ao apoio empresarial,
independente do porte da empresa; c) Apoio a negócios impactados:
desenvolvimento de ações para apoio técnico aos negócios impactados por
investimentos estruturantes.

 X  Sim
 Não

 X  01 - Erradicação da pobreza
 02 - Fome zero e agricultura sustentável

 03 - Saúde e bem-estar

 X  04 - Educação de qualidade
 05 - Igualdade de gênero

 06 - Água limpa e saneamento

 07 - Energia limpa e acessível

 X  08 - Trabalho decente e crescimento econômico
 X  09 - Inovação infraestrutura
 X  10 - Redução das desigualdades

 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

 12 - Consumo e produção responsáveis

 13 - Ação contra a mudança global do clima

 14 - Vida na água

 15 - Vida terrestre

 X  16 - Paz, justiça e instituições eficazes
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Informe porque o município não aderiu aos ODS e se pretende

adotá-los futuramente.

 
 

Informe as ações da Prefeitura e parceiros para criar, preservar

e aprimorar um ambiente empreeendedor no município.

 
 

Apresente as principais políticas públicas municipais para o

desenvolvimento, competitividade e sobrevivência dos pequenos

negócios.

• Desburocratizar e simplificar os procedimentos internos - DestravaFoz • Ação
de regulamentação - Resgate Empresarial • Incentivar empresas a fornecer
para órgãos públicos - Escritório de Compras • Promover as compras locais -
Programa Compra Mais Local • Apoio à formalização e preparação
empresarial - Central do Empreendedor • Incentivar o acesso ao crédito -
Programa de microfinanças – Juro Zero • Aportar recursos em garantidora de
crédito - aval empreendedor
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A ação de destaque foi a implementação da Lei 13.874/2019 no município que
trata da Lei da Liberdade Econômica, sendo um dos primeiros municípios do
Brasil a definir grau de risco, comunicar o Ministério da Economia e implantar
as ações localmente. O Decreto Nº 29.576, de 21 de setembro de 2021
permite que sejam aplicadas as facilidades de grau de risco atualizada da
Liberdade Econômica localmente e que trará ainda mais agilidade. Outras
principais políticas públicas foram criadas a partir da Lei Complementar
136/2008, decretos 29.133/2021 que trata do comitê gestor para coordenar as
ações organizadas para a melhoria do ambiente de negócios e o decreto
26.792/2018 que permite a implantação de políticas públicas para atender
prioritariamente as ações do DestravaFoz , Resgate Empresarial, Escritório de
Compras, Programa Compra Mais Local, Central do Empreendedor, Programa
de microfinanças – Juro Zero e Aval empreendedor. Assim, o programa amplia
as contribuições do governo municipal para melhoria e fortalecimento do
ambiente de negócios e apoio aos empreendimentos, visando organizar ações
e programas municipais, bem como aumentar o ritmo de desenvolvimento
econômico e social de Foz do Iguaçu, criando ações e políticas públicas para  I
- Acesso aos Mercados: a) Escritório de Compras: criado por vários parceiros
com o objetivo de divulgar as oportunidades de negócios de todas as
instituições que adquirem produtos e/ou serviços por meio de licitações,
priorizando e favorecendo as empresas locais; b) Foz Compra Foz: visa que
as compras realizadas pela Prefeitura priorizem as empresas locais (editais
exclusivos para Micro e Pequenas Empresas - MPE’s) e regulamentação do
Capítulo V - Acesso aos Mercados, da Lei Complementar nº 229/2014; c) Pró-
Educação Empreendedor na Escola: iniciativa de inclusão econômica dos
microempreendedores individuais como potenciais fornecedores de serviços
para as unidades escolares municipais. II - Estímulo ao Crédito: a) Aval
Empreendedor: aporte de recursos pela Administração Municipal em uma
Sociedade de Garantia de Crédito para viabilizar acesso ao crédito aos MEI’s,
ME, EPP e Agricultura Familiar; b) Banco do Empreendedor: acesso ao
microcrédito fácil e orientado aos empreendedores através da parceria entre o
Município e a Fomento Paraná; c) Juro Zero: visa à concessão de
financiamento com juros zero aos empreendedores com operações pagas
totalmente em dia, afim de alavancar o investimento produtivo. III -
Simplif icação e Desburocratização: a) Casa do Empreendedor: a
Administração Municipal oferece diversos serviços exclusivos aos
microempreendedores individuais de maneira ágil, transparente, digital e
totalmente gratuita; b) DestravaFoz: processo de abertura, alteração e baixa
de empresas de forma simplificada e menos burocrática (mapeamento e
reorganização dos processos nos órgãos municipais, vistoria colaborativa,
processo eletrônico com entrada única de dados). IV - Inovação e Tecnologia:
a) Incentivo à Inovação e Tecnologia: parceria municipal com instituições
locais para ações, objetivando a geração de valor agregado destinado aos
pequenos negócios. V - Acesso à Justiça: a) Conciliação Empreendedora:
parcerias para atender aos pequenos negócios extra judicialmente. VI -
Associativismo: a) Grupos Associativos: orientações sobre negócios para
Clubes de Mães e demais grupos que queiram trabalhar de forma associativa.
VII - Educação Empreendedora: a) Educação Empreendedora: promove o
desenvolvimento de competências empreendedoras aos alunos do 1º ao 5º
ano. VIII - Tributação Diferenciada: a) Tributação: diferenciação e até isenção
de taxas para microempresas e isenção total de taxas para MEI’s. IX - Atração
de Investimentos: a) Atração de Investimentos: ações e divulgação de
oportunidades de negócios e benefícios para novos investimentos. X -
Fortalecimento Empresarial: a) Resgate Empresarial: resgate de empresas
inativas ou informais visando à identificação e apoio às empresas sem licenças
municipais; b) Centro de Qualificação Empresarial: espaço que concentra as
principais qualificações e treinamentos relacionados ao apoio empresarial,
independente do porte da empresa; c) Apoio a negócios impactados:
desenvolvimento de ações para apoio técnico aos negócios impactados por
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Descreva os ´programas desenvolvidos pela Prefeitura voltados

para a inclusão produtiva e o atendimento à população

vulnerável.

 
 

Descreva os resultados alcançados pelo projeto. *

investimentos estruturantes.

• MEI na escola -  a partir do programa “Pró-Educação”, criado pela Lei
Municipal nº 4.424, de 11 de dezembro de 2015, como a lei não era aplicada
da melhor maneira foi reestruturado em 2018 como MEI na Escola e tem como
objeto a transferência voluntária de recursos para Escolas e Centros
Municipais de Educação Infantil de Foz do Iguaçu, em caráter supletivo. Este
recurso é utilizado, também, para adquirir serviços de pequenos reparos de
Micro Empreendedores Individuais de forma rápida, facilitando a contratação e
distribuição de renda localmente (cerca de 1,5 milhões de reais destinados às
APMF por anos). • Compras de empreendedores informais - durante a
pandemia foram priorizadas compras para pequenos negócios informais, a
exemplo da compra de máscaras de costureiras locais (80 mil reais), • Foz
Conhecendo Foz, programa que objetiva a contratação dos serviços de guias
de turismo e motoristas locais na auge da pandemia (3 milhões de reais foram
reservados para o programa) • Repara Foz, programa que visa a contratação
de pequenos empreendedores para prestar serviços de manutenção e reparo
nos prédios da prefeitura (quase 2 milhões de reais para o programa), • Juro
Zero, empréstimos aos pequenos e informais com 12 meses de carência e
sem juros para quem pagasse as parcelas em dia (cerca de 3 milhões de reais
reservados para o programa), • Auxílio Material Escolar, visa a distribuição de
cartões para a aquisição de materiais escolares, no comércio local. Foram
beneficiados mais de 25 mil alunos e 34 empresários da cidade, sendo
injetado na economia local 4,5 milhões de reais.
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Os resultados são muito expressivos, atendendo diretamente quase 20 mil
empresas e indiretamente 100% das empresas ativas do município de Foz do
Iguaçu. Das 20 mil empresas atendidas é possível obter a rastreabilidade de
cada uma delas, tendo a possibilidade de detalhar o tipo de atendimento, dia,
horário, atendente, solução empregada entre outros. Se analisarmos o
programa de Juro Zero podemos afirmar que foi o maior programa subsidiado
em época de pandemia, atendendo quase 3 mil empresas em 6 meses e mais
de R$ 13 milhões envolvidos nas operações. O aporte da Prefeitura para o
aval de empreendedores já permitiu oferecer mais de R$ 30 milhões em
operações.  O Programa Resgate Empresarial permitiu atender mais de 4mil
empresas numa primeira fase, descobrindo empresas ativas, porém
irregulares e com isso o empreendedor tem a possibilidade de voltar para a
economia. Na Central do Empreendedor foi possível propor uma
reestruturação e que permite ter mais de 30 mil atendimentos por ano,
resultados muito significativos localmente. Diversas leis e decretos foram
criados e aprovados, com isso permitindo que melhorias pudessem ser
implantadas para empreendedores como: recepção dos dados via REDESIM e
concessão da licença automática para  todas empresas de baixo risco B, além
do reconhecimento automático da  dispensa da licença para as atividades
baixo risco A; concessão da licença para comércio ambulante somente para
MEI; as vistorias serão realizadas somente após a concessão da licença
exceto para  atividades de alto risco; Regulamentação da licença para
extensão para showroom para exposição, localizado em endereço diferente da
sede, balcões de atendimento vinculados à empresa licenciada em Foz do
Iguaçu – PR e equipamentos e produtos de autoatendimento vinculados à
empresa licenciada em Foz do Iguaçu – PR. Educação Empreendedora foi
implantada e muito valorizada no Município, tendo mais de 10.000 Kits
Pedagógicos (gibis e folders explicativos) para todos os  alunos do 3º, 4º e 5º
anos da Rede Pública Municipal- parceria PMFI  e SEBRAE. 18 ações
extensionistas ao longo do ano de 2021, voltadas para  o tema educação
empreendedora nas áreas de: Administração, Contábeis, Direito, Hotelaria e
Turismo. Os cursos sobre empreendedorismo e administração, com
certificação foram aplicadas com palestras periódicas sobre educação
financeira, além de incluir histórias lúdicas para crianças no tema da educação
empreendedora e educação financeira. No tema de simplificação foram
alcançados diversos resultados como redesenho dos processos de
licenciamento; regulamentação Licenciamento Ambiental; regulamentação
Licenciamento Sanitário; regulamentação Licenciamento Empresarial/Sec.
Fazenda (CMC e CME); padronização dos tipos de protocolo eletrônico e
requisitos; estudo comércio ambulante e eventual; proposta regulamento uso
dos espaços públicos para exploração comercial; proposta de criação e
regulamentos Fiscalização Integrada; proposta de Matriz de priorização de
Fiscalização; eliminação do vencimento das licenças/alvarás de funcionamento
empresarial; distribuição e integração entre as Secretarias Municipais de forma
sistematizada e automática dos pedidos de legalização empresarial;
disponibilização de Protocolo digital para requerimentos e tramitação interna
entre os órgãos; é possível fazer todas as demandas empresariais de forma
virtual; revisão e melhoria para desburocratizar a classificação de risco das
Secretarias de Meio Ambiente, Saúde (VISA), Agricultura e Fazenda,
identificando, conforme CNAE, as exigências para o licenciamento já na
consulta prévia; melhorias no portal de serviços ao empreendedor/contador
possibilitando a apresentação de documentos de forma eletrônica sem a
necessidade de apresentação de documentos físicos; análise e redesenho do
processo de licenciamento dos órgãos Vigilância Sanitária, Meio Ambiente,
Agricultura e Fazenda; melhorias nos Decretos de Licenciamento de Vigilância
Sanitária, Meio Ambiente e Fazenda; Padronização das atividades CNAE para
todas as Secretarias, tendo por base a tabela CONCLA; Regulamentação de
tabela de zoneamento municipal e atividades econômicas, possibilitando
resposta mais ágil e automática na quase totalidade das consultas prévias,
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Faça uma relação entre os valores investidos e os resultados

alcançados (custo/benefício do projeto).

 
 

Relacione as principais etapas de execução do projeto

(cronograma).

 
 

melhorando o procedimento de análise da Secretaria de Planejamento e
Captação de Recursos; Reformulação do sistema de licenciamento municipal,
possibilitando a apresentação de documentos e informações por parte do
requerente. Com todas essas ações no tema de desburocratização, uma
pesquisa feita pelo Ministério da Economia apontou Foz do Iguaçu o 8º
município do país, fora das capitais, mais rápido na abertura de empresas.

Ao analisar o custo benefício do projeto percebe-se que o valor investido é
considerado baixo, já que grande parte das ações realizadas possuem
resultados permanentes, como as legislações criadas, mudanças de
processos internos na administração pública, adequação de sistemas e
preparação de empresas que conseguem se tornar viáveis na economia. Os
recursos envolvidos e investidos diretamente chegam a ordem de R$ 100,00
por empresa e na totalidade é a metade disso, no entanto devemos considerar
que a maioria das ações promovem ganhos permanentes.  Se observarmos as
ações diretas para as empresas onde irão beneficiar aproximadamente 20 mil
empresas, essas atingem praticamente 100% das empresas ativas no
cadastro da prefeitura ou 50% da base ativa da Receita Federal do Brasil. No
entanto as ações de melhoria de processos e mudanças legislativas afetam
positivamente 100% das empresas locais, oferecendo mudanças em
processos internos e que simplificam o dia a dia dos servidores públicos.

Etapa Período de Execução
DestravaFoz - simplificação de
procedimentos

maio de 2018 até o período presente

Resgate Empresarial junho de 2019 até o período presente.
Ações de acesso a mercado/compras
públicas e escritório de compras

junho de 2019 até o período presente.

Central do Empreendedor -
atendimentos empresariais

2011 até o período presente

Pró educação - MEI na Escola maio de 2018 até o período presente.
Juro Zero abril de 2020 a outubro de 2020.
Aval empreendedor 2018 até o período atual
Repara Foz 2021/2022
Foz Conhecendo Foz 2020/2021
Auxílio Material Escolar 2021/2022
Confecção de máscaras 2020
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Descreva os principais desafios encontrados no projeto.

 
 

Relacione as parcerias realizadas para o desenvolvimento do

projeto e o papel de cada um.

 

Para criar um programa que se  tornasse na prática um dos maiores
programas implantados no município de apoio ao empreendedorismo e para
melhoria do ambiente de negócios, inevitavelmente muitos desafios deveriam
ser superados ao longo dos anos. A medida que as atividades foram
implantadas os desafios foram surgindo e sendo superados. Na sequência
apresentamos os principais encontrados: Buscar a acreditação no poder
público (por conta do histórico). Mostrar num curto espaço de tempo que a
nova administração estava realmente comprometida com a proposta do
programa. Adesão e participação dos empresários nos programas de compras.
Manter a execução de ações empresariais em período de pandemia.
Velocidade de integração entre atores nas ações.  Mudanças de
procedimentos e sistemas. Convencimento de parceiros e servidores frente
nova proposta.

Por mais que as ações executadas tiveram investimentos da Prefeitura
Municipal e do Sebrae, houve a articulação de parcerias para viabilizar o
programa com as instituições que fazem parte do Comitê Gestor de
Desenvolvimento Municipal: I - Secretaria Municipal da Fazenda;  II -
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário;
III - Secretaria Municipal da Administração;  IV - Secretaria Municipal da Saúde
- Diretoria de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária;  V - Secretaria
Municipal de Meio Ambiente;  VI - Secretaria Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos;  VII - Secretaria Municipal de Tecnologia da
Informação;  VIII - Secretaria Municipal da Educação;  IX - Secretaria Municipal
de Turismo e Projetos Estratégicos;  X - Câmara Municipal de Vereadores;  XI
- Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu - ACIFI;  XII -
Associação de Micro e Pequenas empresas de Foz do Iguaçu - AMEFOZ;  XIII
- Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná -
SESCAP-PR;  XIV - Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de
Foz do Iguaçu - SINDHOTEIS;  XV - Sindicato dos Contadores de Foz do
Iguaçu - SINCOFOZ;  XVI - Conselho Regional de Contabilidade - CRC;  XVII -
Serviço de Apoio à Pequena Empresa - SEBRAE;  XVIII - Fundação Parque
Tecnológico de Itaipu - FPTI;  XIX - Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu -
UNIFOZ;  XX - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ;  XXI
- Centro Universitário - UNIAMERICA;  XXII - União Dinâmica de Faculdades
Cataratas - UDC;  XXIII - Universidade Estadual do Oeste do Paraná -
UNIOESTE;  XXIV - Universidade Federal Latino Americana - UNILA;  XXV -
Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu - NRE;  XXVI - Banco do
Brasil S/A;  XXVII - Caixa Econômica Federal - CEF;  XXVIII - Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão Três Fronteiras - SICOOB Três Fronteiras;  XXIX -
Observatório Social de Foz do Iguaçu;  XXX - 9º Grupamento de Bombeiros de
Foz do Iguaçu;  XXXI - Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros
de Foz do Iguaçu - AEFI; além da Fomento, Itaipu, PTI e parceiros pontuais
em ações dos Grupos de Trabalho.
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Informe as expectativas para a continuidade e evolução do

projeto.

 
 

Apresente os seus comentários finais.

A maior parte das ações continuam em andamento e a expectativa é que ao
final de 2022 sejam atendidos mais de 20 mil pequenos negócios. Deve haver
a ampliação de parcerias e a adoção de monitoramento das ações de maneira
profissional para assegurar os resultados. Como Foz do Iguaçu tem se tornado
uma referência nacional em ações de desenvolvimento há a necessidade de
organizar as ações em forma documentada e assim facilitar a gestão do
conhecimento. Isto poderá contribuir com outros municípios, repassando o
conhecimento adquirido para facilitar a replicação em outros locais. Esta em
negociação a 2a fase do Programa Foz Juro Zero que ofertará mais uma linha
de crédito especial com juros pagos pelo município. Outra expectativa é que
em alguns meses esteja funcionando a 2a etapa do DestravaFoz, fazendo com
que Foz do Iguaçu seja a cidade com maior rapidez no processo de abertura
de empresas emissão de autorização de funcionamento empresarial. Fica
evidenciado que ações como essas promovem o movimento da economia,
fazendo com que a renda circule no município, distribuindo riquezas de
maneira mais uniforme, gerando empregos, fortalecendo as empresas,
estimulando o empreendedorismo e até atraindo novos investimentos para a
cidade.
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O desenvolvimento econômico iguaçuense em diversos setores foi
impulsionado nos últimos anos por uma série de ações da administração
municipal. Essas alternativas de sucesso, que fazem parte do Programa
FozDesenvolve e tem se mostrado uma referência nacional. Foz do Iguaçu
tem recebido líderes interessados de todos as unidades da federação para
conhecer e replicar as experiências, foram diversas visitas de prefeitos,
agentes de desenvolvimento, consultores, vereadores, secretários e imprensa,
além de apresentações em eventos nacionais e estaduais com Ministério da
Economia, Sebrae, Prefeituras e instituições de representação empresarial e
públicas. O Programa FozDesenvolve é considerado o maior programa de
apoio empresarial da história de Foz do Iguaçu, que desde 2018 melhorou o
ambiente de negócios e resgatou a confiança dos empreendedores na cidade
com alternativas de acesso seguro ao mercado. Uma dessas ações foi o
DestravaFoz, que simplificou os processos de abertura e alteração de
empresas, tornando-os digitais, rápidos e simplificados. Com esses trâmites
feitos de maneira on-line, o investidor ganhou muito mais transparência e
retorno rápido das solicitações. Trabalhamos muito para mudar as legislações
e desburocratizar esse serviço público essencial. A simplificação fez, em 2020,
com que Foz fosse a 8ª cidade mais rápida do Brasil, fora das capitais, para se
abrir uma empresa. Essa facilitação também se deve à transformação da Casa
do Empreendedor em Central do Empreendedor, que oferece várias
alternativas para a abertura e regularização de empresas. Em 2020, foram
mais de 29 mil atendimentos – já em 2021, ultrapassou mais de 30 mil e isso
mostra como foram obtidos grandes resultados. O que antes era feito em um
espaço pequeno, ganhou um local muito maior, digno de uma cidade que
trabalha e investe para se tornar atrativa para os negócios. São diversas ações
que fazem com que o dinheiro seja mantido na cidade, como  o MEI na Escola,
pelo qual no decorrer do ano as Associações de Pais, Mestres e Funcionários
recebem aproximadamente R$ 1,5 milhão para contratarem prestadores de
serviços que farão pequenos reparos nas escolas municipais ou nos Centros
Municipais de Educação Infantil. Esses serviços são agilizados e possibilitam
que o dinheiro circule, muitas vezes até mesmo dentro da própria comunidade
escolar no bairro, com prestadores que são moradores das regiões. Tivemos
com isso uma procura grande pela regularização desses autônomos, para que
pudessem entrar no programa. Outros avanços como decretos que
regulamentaram o prazo de pagamento diferenciado as MPEs, o Foz
Conhecendo Foz, Compra + Local, Programa de Auxílio Material Escolar,
Repara Foz, o Foz Juro Zero e outras linhas de crédito fornecidas,
principalmente durante a pandemia da Covid-19.  A ideia com o programa não
é ser melhor que outros municípios, mas poder avançar mais e melhor naquilo
que é importante para o próprio empreendedor iguaçuense e assim fazer de
Foz do Iguaçu uma cidade cada vez melhor. O Programa FozDesenvolve é
bastante abrangente, contemplando ações de todos os capítulos da Lei Geral.
Seus efeitos refletem na retomada econômica, no aperfeiçoamento da
legislação municipal e no ambiente empresarial, criando condições favoráveis
para a manutenção, desenvolvimento e consolidação dos pequenos negócios
locais. Um programa tão grande e audacioso como o FozDesenvolve só pode
ser criado e executado quando há participação e comprometimento da
administração pública, além do envolvimento de instituições parceiras. No
FozDesenvolve a maioria dos parceiros já faziam parte com Comitê Gestor de
Desenvolvimento Municipal e estavam totalmente comprometidos em
desenvolver ações com o fim de estimular os pequenos negócios. Ações estas
que pudessem ser mensuráveis e contribuíssem para o desenvolvimento
econômico do município. O formato deste programa não só apresenta
benefícios imediatos aos empreendedores iguaçuenses, como também projeta
benefícios futuros que asseguram a transformação positiva, caracterizando
este como um dos maiores programas de desenvolvimento já realizado no
município. Ganhar um Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor somente irá
reforçar o quanto avançamos e estamos no caminho certo, com isso é possível
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Identifique a equipe responsável pelo projeto.

 
 

Insira relatos dos beneficiados pelo projeto.

contribuir com outros municípios mostrando algumas possibilidades de
melhoria no desenvolvimento econômico local.

Nome Função no projeto / Cargo/ Secretaria
vinculada

Salete Ap. de Oliveira Horst coordenadora do CGDM, Agente de
Desenvolvimento, Secretaria da
Fazenda Municipal

Joice Lidia da Silva Agente de Desenvolvimento e
coordenadora da Central do
Empreendedor.

Francisco Lacerda Brasileiro Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu
Maria Justina da Silva Secretária Municipal de Educação

Nome Função - Empresa -
Segmento - Porte

Síntese do relato (texto)
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Simone Salez Proprietária Salez
Serviços Terceirizados -
ME

Declaro para os devidos
fins que participei, através
do Escritório de Compras
Públicas de Foz do
Iguaçu, do curso,
“Compras
Governamentais: Como
fornecer para a
Administração Pública”,
oferecido pelo Sebrae/PR
em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Foz do Iguaçu. Após
minha participação neste
curso, consegui entender
na prática como funciona
todo o processo de
licitação. Já participei
inclusive de processos de
licitação para empresas
como Sanepar, Fórum,
PTI e Copel. Agradeço a
Prefeitura Municipal de
Foz do Iguaçu, por nos
dar a oportunidade de
participar desta
capacitação, melhorei
principalmente minha
autoconfiança e me senti
mais preparada para
participar de uma licitação
pública!
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Prefeitos mineiros
visitantes

Prefeitos de Minas Gerais Uma missão técnica de
Minas Gerais, composta
por 18 pessoas entre
prefeitos, secretário
municipal, presidente da
Associação Comercial e
Empresarial de Além
Paraíba e técnicos do
Sebrae/MG, esteve nesta
terça-feira (14), em Foz do
Iguaçu, para conhecer as
boas práticas de
empreendedorismo e
desburocratização
desenvolvidas no
município.  Os visitantes
conheceram o
FozDesenvolve, que tem
se destacado como um
dos maiores programas de
apoio empresarial da
história do município e
realizaram uma visita na
Central do Empreendedor,
que atende empresários e
promove a melhoria do
ambiente de negócio na
região.  O prefeito de Foz
do Iguaçu, Chico
Brasileiro, enalteceu a
visita como uma
oportunidade para a troca
de experiências entre os
gestores. "Nós também
temos muito a aprender e
por isso torna-se tão
importante essa troca de
conhecimento. Será
sempre uma alegria
receber pessoas em
busca de boas práticas",
afirmou.  Para o consultor
do Sebrae/PR, Marcelo
Padilha, a visita da
comitiva é uma
comprovação de como as
boas práticas de
empreendedorismo,
desburocratização e
incentivo às micro e
pequenas empresas
funcionam e servem de
referência para outros
municípios.  “Foz do
Iguaçu tem se destacado
cada vez mais no cenário
nacional, conquistando um
espaço de referência no
que diz respeito a
empreendedorismo e
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desburocratização. Tudo
isso foi acelerado com a
adesão do município ao
Programa Cidade
Empreendedora,
desenvolvido pelo
Sebrae/PR em parceria
com a Prefeitura, que
alinhou ações e
programas próprios com
foco específico em Foz do
Iguaçu”, explicou o
consultor do Sebrae/PR,
Marcelo Padilha.  O grupo
foi recebido pelo prefeito
Chico Brasileiro, tendo a
participação do presidente
da Câmara de
Vereadores, Ney Patricio;
da secretária Municipal da
Fazenda e atual
coordenadora do Comitê
Gestor de
Desenvolvimento
Municipal, Salete Horst;
do consultor do
Sebrae/PR, Marcelo
Padilha; além de
secretários municipais,
servidores e lideranças
empresariais.
FozDesenvolve  O
Programa FozDesenvolve
foi criado em 2018 para
oferecer acesso direto aos
empreendedores a
inúmeros serviços e
soluções que atendem os
temas que contribuem
com o fortalecimento
empresarial. Dentre eles,
desburocratização e
simplificação, crédito,
mercado, associativismo,
inovação e tecnologia,
fortalecimento empresarial
e atração de
empreendimentos. Na
iniciativa estão inseridas
ações como o
DestravaFoz; Resgate
Empresarial, Programa
Juro Zero e MEI na
Escola, que incentiva a
inclusão econômica dos
microempreendedores
como fornecedores de
serviços para escolas
municipais.  Para Pedro
Augusto, prefeito de
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Leopoldina, cidade com
pouco mais de 50 mil
habitantes na Zona da
Mata mineira, a visita
serviu para mostrar o
potencial empreendedor
do Brasil.  "Paraná e
Minas Gerais são estados
muito parecidos, pois
ambos têm esse desejo
de inovar. Estamos aqui
para descobrir mais,
analisar o que pode dar
certo para nós e construir
um Brasil próspero",
relatou Augusto.  O
gerente regional do
Sebrae em Minas, João
Marques Lobo, explica
que a visita a Foz do
Iguaçu integra uma
agenda comprometida
com o desenvolvimento da
região da Zona da Mata e
de todo o Estado.
"Realizamos visitas como
essa com o intuito de
observar as boas práticas
de gestão pública para o
desenvolvimento de
território. Foz do Iguaçu
sempre foi um grande
exemplo, mas ver na
prática, torna tudo ainda
melhor", garantiu João
Marques Lobo.
Referência  Alguns
projetos estão em
andamento e outros já têm
demonstrado importante
resultados. Antes do
Programa DestravaFoz,
por exemplo, o
empreendedor precisava
aguardar pelo menos
quatro meses para
conseguir obter a licença
do negócio. Agora, com as
melhorias executadas nos
mais diversos setores da
Prefeitura, a emissão leva
menos de 15 minutos para
as atividades de baixo
risco.  Já o “Resgate
Empresarial” é uma ação
com o objetivo de resgatar
empresas inativas ou
informais, visando a
identificação e apoio às
empresas sem
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licenciamento municipal.
Desde agosto de 2019,
mais de 10,5 mil
atendimentos foram
realizados nessa
modalidade.  O Programa
Foz Juro Zero, outro
destaque do
FozDesenvolve, tem por
objetivo o subsídio do
valor equivalente aos juros
remuneratórios incidentes
nas operações de crédito
que atendam aos
requisitos estabelecidos,
visando o incentivo a
formalização de
empreendedores
populares e o
investimento produtivo, e
promovendo a inclusão
social e a geração de
emprego e renda em Foz
do Iguaçu.  No total, até a
primeira quinzena de
setembro, foram mais de
2,7 mil atendimentos,
subsidiando mais de R$18
milhões entre o Juro Zero,
o Banco do
Empreendedor e
Transportes PR Recupera.
"Não há como falar de
programas para o
desenvolvimento sem citar
a pandemia, pois
precisamos construir
alternativas e garantir o
auxílio aos
empreendedores e
microempreendedores do
município. Esse
atendimento rápido foi
possível graças ao
trabalho feito desde o
início da gestão, que deu
a Foz do Iguaçu mais
crédito e confiança”,
ressaltou Salete Horst,
secretária municipal da
Fazenda.  Na agenda da
tarde, os mineiros ainda
irão conhecer o projeto
Vila A Inteligente e o
Parque Tecnológico Itaipu.
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Anexe até 5 arquivos com evidências do projeto. 

Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

 

Descrição do arquivo:

Wagner Pinheiro Sadim Microempreendedor
Individual (CNAEs: Obras
de alvenaria, eletricista,
encanador, carpinteiro
instalador, pintor de
parede, azulejista e
jardineiro).

Devido ao MEI hoje eu
trabalho assegurado, meu
trabalho é mais facilitado,
a Casa do Empreendedor
auxilia em todas as
dúvidas que tenho e o
acesso ao Projeto MEI na
Escola foi algo muito bom
para os pequenos
negócios. Esse projeto
tem sido uma benção
dentro da minha casa,
pois melhorou minha
renda familiar. Espero que
essa porta que foi aberta a
mim, se estenda a muitas
outras pessoas.

Ana Délia dos Santos
Carlos

Diretora da Escola
Municipal Irio Manganelli -
beneficiada com ação

A ideia veio a contribuir
com os gestores das
escolas, dando autonomia
para executar pequenos
reparos Hoje
conseguimos, através de
três orçamentos, contratar
com rapidez, o menor
preço. Conseguimos
resolver os problemas que
aparecem na escola com
rapidez e agilidade.

Vídeo inclusão produtiva.docx

Video MEI na Escola
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Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

 

Descrição do arquivo:

 

Arquivo:

O arquivo deve possuir formato igual a DOC, DOCX, XLS,

XLSX, PDF, JPG, JPEG ou PNG e tamanho máximo de 100

MB.

 

Nome do arquivo:

Vídeo com participação de MEI nas compras públicas em escolas e CMEIs.

Contratação MEI.pdf

Contratações MEI

Contratações do MEI para reforçar o tema compras públicas dentro do
Programa FozDesenvolve.

Materia FozDesenvolve 2022.pdf
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Descrição do arquivo:

 
 

Relacione links para acesso a vídeos e relatos referentes ao

projeto.

Materias diversas do FozDesenvolve

Inúmeras matérias do FozDesenvolve.

Link para acesso
(endereço)

Título Conteúdo

https://g1.globo.com/pr/oe
ste-sudoeste/especial-
publicitario/prefeitura-de-
foz-do-
iguacu/noticia/2019/06/19/
destravafoz-reduz-
burocracia-e-tempo-na-
abertura-de-
empresas.ghtml

DestravaFoz -
simplificação de
procedimentos

Trata da implantação de
novos procedimentos,
melhoria da legislação e
ajustes de sistemas para
diminuir o tempo emitido
nas licenças empresariais.

https://www5.pmfi.pr.gov.b
r/noticia-48712

Apoio prático ao
Empreendedorismo

Empreendedorismo em
Foz é impulsionado pelo
programa FozDesenvolve

https://www5.pmfi.pr.gov.b
r/noticia-49371

Foz é referência para
municípios do Sergipe

Comitiva de municípios
sergipanos conhece
funcionamento do
programa FozDesenvolve

https://savannah.com.br/e
m-foz-do-iguacu-
programa-vai-fortalecer-o-
ambiente-de-negocios-
para-pequenos-negocios/

FozDesenvolve e Resgate
Empresarial

Programa de
fortalecimento de
negócios

https://www5.pmfi.pr.gov.b
r/noticia-48761

MEI na Escola Inclusão produtiva com
acesso a mercados para
MEI

https://www5.pmfi.pr.gov.b
r/noticia.php?id=49166

Escritório de Compras Ampliação do escritório de
compras na Central do
Empreendedor

https://www.fozdoiguacu.p
r.leg.br/institucional/noticia
s/central-do-
empreendedor-
desburocratiza-processo-
de-abertura-de-mei-em-
foz-do-iguacu

Central do Empreendedor Central do Empreendedor
desburocratiza processo
de abertura de MEI em
Foz do Iguaçu
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https://globoplay.globo.co
m/v/8254523/

Resgate Empresarial -
Matéria Globo

Matéria mostrada pela
televisão como acontece a
essência do apoio aos
empreendedores que
estão irregulares com o
Município.




