PROGRAMA: 2023 - Comércio e Serviços
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Número de empregos formais no setor terciário

unidade

Índice

31/12/2010

26.814.510,00

Número de estabelecimentos do setor de comércio

unidade

31/12/2008

1.402.075,00

Número de estabelecimentos do setor de serviços

unidade

31/12/2008

848.970,00

Participação do setor terciário no Valor Adicionado do
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro

%

31/12/2010

67,40

Variação do Valor Adicionado do Produto Interno Bruto
(PIB) de Serviços

%

31/12/2010

3,21

Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2012
(mil R$)

Valor 2013
(mil R$)

Valor 2014
(mil R$)

Valor 2015
(mil R$)

27.299

66.161

44.262

44.262

Despesas Correntes

12.609

61.561

35.648

35.648

Despesas de Capital

14.690

4.600

8.614

8.614

27.299

66.161

44.262

44.262

Valores Globais
181.985

Valor de Referência para Individualização de Empreendimentos como Iniciativas (mil R$)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

50.000

OBJETIVO: 0822 - Simplificar, modernizar e gerir a governança dos procedimentos de abertura,
alteração e encerramento de empresas e das atividades afins, com vistas a melhorar o
ambiente de negócios.
Órgão Responsável: Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Metas 2012-2015

·

Conceder registro a empresas de baixo risco pelas Juntas Comerciais no prazo de até cinco dias úteis para atos
sujeitos a decisão colegiada, na forma da lei

·

Conceder registro a micro e pequenas empresas de baixo risco pelas Juntas Comerciais no prazo de até dois dias
úteis para atos sujeitos a decisão singular, na forma da lei

·

Reduzir, anualmente, em 5% o número de horas para a decisão de processos de empresários individuais e
sociedades contratuais

Iniciativas

·

03CW - Implantação da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(REDESIM)

·

03CX - Implantação de Centros de Prestação de Serviços aos Empreendedores

·

03CZ - Modernização e informatização dos processos de registro mercantil e legalização de empresas

·

03D0 - Monitoramento e avaliação da prestação dos serviços de registro mercantil, bem como da fiscalização dos
agentes auxiliares do comércio, executados pelas Juntas Comerciais

OBJETIVO: 0823 - Mapear e diagnosticar os setores de comércio e serviços no Brasil para levantar
informações oficiais que orientem as políticas e os investimentos no país.
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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